Български Енергиен Холдинг ЕАД
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За годината, приключваща на 31 декември 2019 г.
I.
Корпоративна информация
Консолидираният финансов отчет на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД и неговите дъщерни
дружества („Групата”) за годината, приключваща на 31 декември 2019 г., е одобрен за издаване съгласно
решение на Съвета на директорите с Протокол №30-2020/11.05.2020 г.
Основната дейност на Групата се състои в:
-

производството, добива, преноса, съхранението, управлението, разпределението, продажбата и/или
изкупуването на природен газ, електрическа енергия, топлоенергия, въглища, както и всякакви видове
енергия и суровини за производството;
организиране на борсов пазар за търговия в областта на енергетиката и енергопотреблението;
инвестиционна дейност в областта на енергетиката.

Числеността на служителите в системата на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД към 31 декември 2019 г. е
21,085 служители (31 декември 2018 г.: 21,193 служители).
Компанията-майка „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество,
регистрирано в България. Дружеството е наследник на държавна фирма „Нефт и газ”, основана през 1973 г.,
преименувана през м. декември 1975 г. на „Газоснабдяване”. В началото на 1990 г. предприятието се
преименува в „Булгаргаз” съгласно Указа за стопанската дейност. С разпореждане на Министерски съвет от
12 май 1993 г. „Булгаргаз” се преобразува в еднолично акционерно дружество. С план за преобразуване от 27
октомври 2006 година и приложения към него „Булгаргаз” ЕАД се преобразува в „Булгаргаз холдинг” ЕАД
чрез отделяне на две еднолични акционерни дружества – „Булгартрансгаз” ЕАД и „Булгаргаз” ЕАД при
условията на член 262 (г) от Търговския закон. „Булгартрансгаз” ЕАД и „Булгаргаз” ЕАД са правоприемници
на съответната част от имуществото (права и задължения) на „Булгаргаз холдинг” ЕАД. Преобразуването е
регистрирано в съда с решение №45 от 15 януари 2007 г. на Софийски Градски Съд.
С протокол №РД-21-305 от 18 септември 2008 г. на Министъра на икономиката и енергетиката се променя
фирменото наименование от „Булгаргаз Холдинг” ЕАД в „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и се увеличава
капиталът чрез апорт по номинална стойност на всички акции от капитала на „Национална Електрическа
Компания” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и „Мини Марица-изток” ЕАД.
„Български Енергиен Холдинг” ЕАД е със седалище и адрес на управление в град София-1000, район
Оборище, ул. „Веслец” №16.
„Български Енергиен Холдинг” ЕАД е с предмет на дейност придобиване, оценка и продажба на участия в
търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производството, добива, преноса,
транзита, съхранението, управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ,
електрическа енергия, топлоенергия, въглища, както и всякакви видове енергия и суровини за производството
и участието в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и
продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на
патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска
дейност.
Към 31 декември 2019 г. и към датата на съставяне на консолидирания финансов отчет, 30 април 2020 г.
„Български Енергиен Холдинг” ЕАД се управлява от Съвет на директорите (СД), който се състои от следните
членове: Андон Петров Андонов – Председател на СД, Жаклен Йосиф Коен – Член на СД и Изпълнителен
директор и Живко Димитров Динчев – Член на СД. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор
Жаклен Коен
Едноличен и краен собственик на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е българската държава чрез Министъра
на енергетиката.
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Към 31 декември 2019 г. дъщерните, съвместните и асоциираните предприятия, включени в консолидирания
годишен финансов отчет са следните :
Предприятие
Дъщерни предприятия
Национална Електрическа
Компания ЕАД
Булгаргаз ЕАД
Булгартрансгаз ЕАД
Булгартел АД

Държава на
Основна дейност
учредяване

31 декември
2019 г.
%

31 декември
2018 г.
%

100%

100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

АЕЦ Козлодуй ЕАД

България

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

България

Мини Марица - изток ЕАД
Електроенергиен системен
оператор ЕАД

България

производство и обществен доставчик
на електрическа енергия
обществена доставка на природен газ
съхранение и пренос на природен газ
осъществяване на далекосъобщения
производство на електрическа и
топлинна енергия
производство на електрическа и
топлинна енергия
добив и продажба на въглища

България

пренос на електрическа енергия

100%

100%

осъществяване на далекосъобщения

100%

100%

100%

100%

63.96%

63.96%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

50%

50%

50%

50%

продажба на електроенергия

50%

50%

производство на електроенергия
експлоатация и поддръжка на
топлоелектрическа централа
застраховане и презастраховане
пенсионно осигуряване
строителство на водни
електроцентрали

27%

27%

27%

27%

48.08%
34%

48.08%
34%

24%

24%

Булгартел Скопие ДООЕЛ

България
България
България
България

Северна
Македония

ВЕЦ Козлодуй ЕАД

България

Интерприборсервиз ООД

България

ПФК Берое – Стара Загора ЕАД
АЕЦ Козлодуй - Нови
мощности ЕАД

България

ТЕЦ Марица изток 2 (9 и 10) ЕАД

България

Газов хъб Балкан ЕАД

България

България

производство и разпределение на
електрическа енергия от водно
електрическа централа
монтаж и техническо обслужване на
автоматизирани системи
футболен клуб
експлоатация на ядрено съоръжение за
производство на електрическа енергия
производство и търговия с
електрическа енергия
Изграждане и опериране на
електронна платформа за сключване
на двустранни сделки и борсов пазар с
физически и нефизически продукти природен газ, енергийни продукти,
енергийни носители, енергийни,
зелени и бели сертификати,
въглеродни емисии и други, свързани
с енергопотреблението продукти.

Съвместни предприятия
Ай Си Джи Би АД

България

Южен поток България АД

България

Трансболкан Електрик Пауър
Трейдинг С.А. – NECO S.A.
Асоциирани предприятия
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД
КонтурГлобал Оперейшънс
България АД
ЗАД Енергия АД
ПОД Алианц България АД
ХЕК Горна Арда АД

Гърция

България
България
България
България
България

изграждане и експлоатация на
газопреносна система
изграждане и експлоатация на
газопреносна система
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1.

Основа за изготвяне на консолидирания финансов отчет

Консолидираният финансов отчет на Групата е съставен в съответствие с Международните стандарти за
финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти
(СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС). По смисъла на параграф 1, точка 8 от Допълнителните
разпоредби на Закона за счетоводството, приложим в България, терминът „МСФО, приети от ЕС“
представляват Международните счетоводни стандарти (МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО)
1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета.
Консолидираният финансов отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на
предприятието майка. Всички суми са представени в хиляди лева (включително сравнителната информация
за 2018 г.), освен ако не е посочено друго.
Компанията - майка „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е изготвила и представила и индивидуален финансов
отчет за годината, приключваща на 31 декември 2019 г., където инвестициите в дъщерни, асоциирани и
съвместни предприятия са представени по цена на придобиване. Индивидуалният финансов отчет на
„Български Енергиен Холдинг” ЕАД е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите на 02 април
2020 г.
Консолидираният финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.
Функционирането и бъдещото развитие на Групата е свързано с изпълнението на енергийната стратегия на
държавата относно повишаване и гарантиране на сигурността на енергийните доставки, изпълнението на
приоритетни енергийни проекти и обезпечението на финансовото участие на страната ни в тях. Ръководството
е анализирало валидността на принципа за действащо предприятие, като е взело предвид плановете,
прогнозите и бизнес програмите на дружествата от Групата. В резултат на това, то е достигнало до извода, че
използването на принципа за действащо предприятие е уместно.
2.

Промени в счетоводната политика

3.1. Общи положения
За текущата финансова година Групата е приела всички нови и/или ревизирани стандарти и разяснения,
издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС и съответно от
Международния комитет за разяснения на МСФО (КРМСФО).
Групата прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани
от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), които имат ефект върху консолидирания
финансов отчет на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и са задължителни за прилагане от годишния период,
започващ на 1 януари 2019 г.:
МСФО 16 „Лизинг”
Този стандарт заменя указанията на МСС 17 „Лизинг“ и въвежда значителни промени в отчитането на лизинги
особено от страна на лизингополучателите.
Съгласно МСС 17 от лизингополучателите се изискваше да направят разграничение между финансов лизинг
(признат в баланса) и оперативен лизинг (признат извънбалансово). МСФО 16 изисква лизингополучателите
да признават лизингово задължение, отразяващо бъдещите лизингови плащания, и „право за ползване на
актив” за почти всички лизингови договори. СМСС е включил право на избор за някои краткосрочни лизинги
и лизинги на малоценни активи; това изключение може да бъде приложено само от лизингополучателите.
Счетоводното отчитане от страна на лизингодателите остава почти без промяна.
Съгласно МСФО 16 за договор, който е или съдържа лизинг, се счита договор, който предоставя правото за
контрол върху ползването на актива за определен период от време срещу възнаграждение.
Групата е приела МСФО 16 Лизинг със задна дата от 1 януари 2019 г., но не е преизчислила сравнителни
данни за отчетния период 2018 г., както е разрешено от специфичните преходни разпоредби в стандарта..
Новите счетоводни политики са оповестени в бележка 4.15 Лизинг.
Групата прилага първоначално МСФО 16 Лизинг на 1 януари 2019 г. Групата е избрала да приложи
модифициран ретроспективен подход първи вариант, при който активът с право на ползване се признава към
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датата на първоначално прилагане (1 януари 2019 г.) в размер, равен на сумата на лизинговия пасив, като се
използва текущият допълнителен инкрементен лихвен процент по кредита на предприятието. Сравнителните
цифри не се преизчисляват. Този метод изисква да се определи какъв е размерът на лизинговия пасив.
Изчислението се основава на оставащите до падежа плащания и след това се определя сума за размера на
актива за право на ползване като сума, равна на сумата на изчисления пасив (коригирана за всички натрупани
или предплатени суми, признати съгласно МСС 17). Поради това няма ефект върху собствения капитал към
датата на първоначалното прилагане. Сравнителната информация не се преизчислява. Групата прилага
стандарта към договори, които преди това са били идентифицирани като лизинг при прилагане на МСС 17 и
КРМСФО 4. Следователно Групата не прилага стандарта към договори, които преди не са билли
идентифицирани като съдържащи лизинг при прилагане на МСС 17 и КРМСФО 4.
Групата използва изключенията, предложени от стандарта, за лизингови договори, за които срокът на лизинга
приключва в рамките на 12 месеца и договори за лизинг, за които базовият актив е с ниска стойност.
След приемането на МСФО 16, Групата признава задължения за лизинг във връзка с лизинг, които по-рано
бяха класифицирани като „оперативен лизинг” съгласно принципите на МСС 17 Лизинг. Тези задължения се
оценяват по настоящата стойност на останалите лизингови плащания, дисконтирани с помощта на
диференциран лихвен процент на заемане от 1 януари 2019 г. Среднопретегленият лихвен процент на
наемателя, приложен към лизинговите задължения на 1 януари 2019 г. е от 1.1% до 4.24%
За лизингови договори, класифицирани по-рано като финансов лизинг, Групата признава балансовата
стойност на лизинговия актив и задължението за лизинг непосредствено преди прехода като балансова
стойност на актива с право на ползване и задължението за лизинг към датата на първоначалното им прилагане.
Принципите на измерване на МСФО 16 се прилагат едва след тази дата.
Към 01.01.2019 г. Групата е прегледала и извършила анализ на дългосрочните си договори за изкупуване на
електрическа енергия и лизинговите споразумения, в светлината на новия МСФО 16. На база на тези анализи
е направено следното заключение относно прилагането на стандарта по своите дългосрочни договори за
изкупуване на електрическа енергия:
- Целта и начинът на използване на актива е определен предварително в договор и от трета независима страна
(КЕВР), която и текущо продължава да има значително влияние върху направляването на ползването на
въпросния актив;
- Оперативното ръководство на електроцентралите има свобода за оперативно решения за ежедневното
управление на електроцентралата;
- НЕК не е участвал в процеса на проектиране на актива, и активът е проектиран и построен по начин, който
да ограничава използването на актива само за целите на НЕК
Следователно, дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия са извън обхвата на МСФО
16.
В допълнение, МСФО 16 изисква от лизингополучателите и лизингодателите да правят по-подробни
оповестявания спрямо тези по МСС 17
Ефектите от първоначалното прилагане на новия МСФО 16 Лизинг
• Измерване на задълженията по лизингови договори:

1
2

Лизингово задължение към 1 януари 2019 г.
Задължения за финансов лизинг, признати към 31 декември 2018 г.
Лизингово задължение, признато към 1 януари 2019 г.

Текуща част
Нетекуща част
Общо

01.01.2019 г.
хил. лв.
1,467
5
1,472
155
1,317
1,472
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•

Измерване на активи с право на ползване

Активите с право на ползване се оценяват в размер, равен на задължението за лизинг, коригирано със сумата
на всички предплатени или начислени лизингови плащания, свързани с този лизинг, признати в баланса към
31 декември 2018 г. Корекцията, свързана с активи с право на ползване, признати в баланса на 1 януари 2019
г. е в размер на 1,472 хил. лв.
Въздействие върху отчета за финансовото състояние е увеличение към 1 януари 2019 г. на:
Ефект
хил. лв.
Активи
Имоти, машини и съоръжения (активи с право на ползване)
Задължения
Лизингови пасиви

1,472
1,472

Групата е приложила следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и
публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които са задължителни за прилагане от
годишния период, започващ на 1 януари 2019 г., но нямат съществен ефект от прилагането им върху
финансовия резултат и финансовото състояние на Групата:
МСФО 9 „Финансови инструменти” (изменен) – Предплащания с отрицателно компенсиране, в сила от 1
януари 2019 г., приет от ЕС.
МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия” (изменен) – Дългосрочни
участия в асоциирани и съвместни предприятия в сила от 1 януари 2019 г., все още не е приет от ЕС.
МСС 19 „Доходи на наети лица” (изменен) – Промяна в плана, съкращаване или уреждане - в сила от 1
януари 2019 г., все още не е приет от ЕС.
КРМСФО 23 „Несигурност относно отчитането на данък върху дохода” - в сила от 1 януари 2019 г., все
още не е приет от ЕС.
Годишни подобрения на МСФО 2015-2017 г., в сила от 1 януари 2019 г., все още не са приети от ЕС. Тези
изменения включват незначителни промени в:
- МСФО 3 „Бизнес комбинации” - дружеството преоценява предишния си дял в съвместно контролирана
дейност, когато придобие контрол върху дейността;
- МСФО 11 „Съвместни предприятия” - дружеството не преоценява предишния си дял в съвместно
контролирана дейност, когато придобие съвместен контрол върху дейността;
- МСС 12 „Данъци върху дохода” - дружеството отчита всички данъчни последици от плащанията на
дивиденти по същия начин както самите тях;
- МСС 23 „Разходи по заеми” - дружеството третира като част от общите заеми всеки заем първоначално взет
за разработване на актив, когато активът е готов за планираната употреба или продажба.
3.2. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат от по-ранна
дата от Дружеството
Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и разяснения
към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за финансовата година,
започваща на 1 януари 2019 г., и не са били приложени от по-ранна дата от Групата. Информация за тези
стандарти и изменения, които имат ефект върху финансовия отчет на Групата, е представена по-долу.
Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика на Групата
през първия период, започващ след датата на влизането им в сила.
МСФО 17 „Застрахователни договори”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари
2021 г. - МСФО 17 е публикуван през май 2017 г. и замества МСФО 4 Застрахователни договори. Той изисква
прилагането на модел за текущо оценяване, когато преценките се преразглеждат през всеки отчетен период.
Договорите са оценяват, като се използват:
- дисконтирани парични потоци с претеглени вероятности
- изрична корекция за риск, и
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- надбавка за договорени услуги, представляваща нереализираната печалба по договора, която се
признава като приход през периода на покритие.
Стандартът позволява избор при признаването на промени в нормата на дисконтиране или в печалбата или
загубата, или в другия всеобхватен доход. Изборът вероятно отразява как застрахователите отчитат своите
финансови активи съгласно МСФО 9. Новите правила ще се отразят на финансовите отчети и на основните
показатели на всички дружества, които издават застрахователни договори.
Изменения в МСС 1 и МСС 8: Определяне на същественост (издадени на 31 октомври 2018 г.), в сила
от 1 януари 2020 г. - СМСС е направил промени в МСС 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8
Счетоводни политики, промени в счетоводните оценки и грешки, които използват последователно
определение на съществеността в Международните стандарти за финансово отчитане и в Концептуалната
рамка за финансово отчитане, изяснявайки кога информацията е съществена и включва някои от насоките в
МСС 1 относно несъществената информация. По-специално, измененията поясняват:
• че позоваването на скрита информация се отнася до ситуации, при които ефектът е подобен на
пропускането или неправилното извеждане на тази информация и че предприятието оценява
съществеността в контекста на финансовите отчети като цяло, и
• значението на „първичните потребители на финансови отчети с общо предназначение”, към които са
насочени тези финансови отчети, като ги определят като „съществуващи и потенциални инвеститори,
заемодатели и други кредитори”, които трябва да разчитат на финансовите отчети с обща цел за
голяма част от финансовата информация, която им трябва.
Изменения в МСФО 3 „Бизнес комбинации” (издадени на 22 октомври 2018 г.), в сила от 1 януари 2020
г. - Изменената дефиниция на бизнес изисква придобиването да включва вход и съществен процес, които
заедно допринасят значително за способността за създаване на резултати. Дефиницията на понятието
„продукция“ се изменя, за да се съсредоточи върху стоките и услугите, предоставяни на клиентите,
генерирайки инвестиционен доход и друг доход, и изключва възвръщаемостта под формата на по-ниски
разходи и други икономически ползи. Измененията вероятно ще доведат до повече придобивания, които се
отчитат като придобивания на активи.
Промени в Концептуалната рамка за финансово отчитане – (в сила за годишни периоди от 1 януари
2020 г.) - СМСС е издал преработена концептуална рамка, която ще бъде използвана при решения за
определяне на стандарти с незабавно действие. Ключовите промени включват:
• увеличаване на известността на управлението като цел на финансовото отчитане;
• възстановяване на предпазливостта като компонент на неутралитет;
• определяне на отчитащо се предприятие, което може да бъде юридическо лице или част от
предприятие;
• ревизия на определенията на актив и задължение;
• премахване на прага на вероятността за признаване и добавяне на насоки за отписване;
• добавяне на насоки за различна основа за измерване и
• посочване, че печалбата или загубата е основният показател за ефективност и че по принцип
приходите и разходите в друг всеобхватен доход трябва да бъдат преценени, когато това повишава
уместността или вярното представяне на финансовите отчети.
Няма да се правят промени в нито един от действащите счетоводни стандарти. Предприятията обаче, които
разчитат на Рамката при определяне на своите счетоводни политики за транзакции, събития или условия,
които по друг начин не са разгледани съгласно счетоводните стандарти, ще трябва да прилагат преработената
рамка от 1 януари 2020 г. Тези субекти ще трябва да разгледат дали тяхното счетоводство политиките все още
са подходящи съгласно ревизираната рамка.
Изменения в МСФО 10 и МСС 28 - Продадени или внесени активи между инвеститор и негово
асоциирано или съвместно предприятие - СМСС е направил промени в обхвата на МСФО 10 Консолидиран
финансов отчет и МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия. Измененията разясняват
счетоводното третиране на продажбите или приноса на активи между инвеститор и неговите асоциирани или
съвместни предприятия. Те потвърждават, че счетоводното третиране зависи от това дали непаричните
активи, продадени или внесени в асоциирано или съвместно предприятие, представляват „бизнес“ (както е
дефинирано в МСФО 3 Бизнес комбинации). Когато непаричните активи представляват бизнес, инвеститорът
ще признае пълната печалба или загуба от продажбата или внасянето на активи. Ако активите не отговарят
на дефиницията на бизнес, печалбата или загубата се признава от инвеститора само до степента на интересите
на другия инвеститор в асоциираното или съвместното предприятие. Измененията се прилагат перспективно.
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През декември 2015 г. СМСС реши да отложи датата на прилагане на това изменение до момента, в който
СМСС приключи своя изследователски проект по метода на собствения капитал.
Реформа на показателя за лихвен процент (изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7) (издадени на 26
септември 2019 г.), в сила от 1 януари 2020 г. - СМСС планира да направи промени в МСФО, за да отразява
изискванията за оповестяване, въведени от реформата на показателя за лихвен процент - част I (Изменения на
МСФО 9, Финансови инструменти, МСС 39, Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 7,
Финансови инструменти: оповестявания). Измененията в реформата на лихвения рейтинг поясняват, че
предприятията ще продължат да прилагат определени изисквания за отчитане на хеджирането, като приемат,
че показателят за лихвен процент, върху който са базирани хеджираните парични потоци и паричните потоци
от хеджиращия инструмент няма да бъде променен въз основа на Реформата на лихвения процент.
Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и разяснения
към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за финансовата година,
започваща на 1 януари 2019 г., и не са били приложени от по-ранна дата от Дружеството. Не се очаква те да
имат съществен ефект върху финансовите отчети на Групата. Ръководството очаква всички стандарти и
изменения да бъдат приети в счетоводната политика на Групата през първия период, започващ след датата на
влизането им в сила. Промените са свързани със следните стандарти:
• Промени в Концептуалната рамка за финансово отчитане, в сила за годишни периоди от 1 януари
2020 г.);
• МСФО 17 „Застрахователни договори”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари
2021 г.;
• Изменения в МСФО 3 „Бизнес комбинации” (издадени на 22 октомври 2018г.), в сила от 1 януари
2020 г.;
• Изменения в МСС 1 и МСС 8: Определяне на същественост (издадени на 31 октомври 2018г.), в сила
от 1 януари 2020 г.;
• Реформа на показателя за лихвен процент (изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7) (издадени на
26 септември 2019 г.), в сила от 1 януари 2020 г.
Представянето на финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансови отчети изисква
ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани
предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, на приходите и
разходите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към края на отчетния период. Тези
приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, която е налична към края
на отчетния период, поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях.
Обектите, които предполагат по-висока степен на субективна преценка или сложност на изчисления, или
където предположенията и приблизителните счетоводни оценки са съществени за финансовия отчет, са
оповестени в бележка 4.29.
3. Счетоводна политика
4.1 Общи положения
Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този консолидиран финансов отчет, cа
представени по-долу.
Консолидираният финансов отчет е изготвен при спазване на принципите за оценяване на отделните видове
активи, пасиви, приходи и разходи, съгласно МCФО. Базите за оценка са оповестени подробно по-нататък в
счетоводната политика към консолидирания финансов отчет.
Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения консолидиран финансов отчет са използвани
счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, предоставена на ръководството
към датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет, реалните резултати могат да се различават от
направените оценки и допускания.
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4.2 Представяне на консолидирания финансов отчет
Консолидираният финансов отчет е представен в съответствие c МCC 1 „Представяне на финансови отчети”.
В консолидирания отчет за финансовото състояние се представят два сравнителни периода, когато Групата
прилага счетоводна политика ретроcпективно, преизчиcлява ретроcпективно позиции в консолидирания
финанcов отчет или преклаcифицира позиции в консолидирания финансов отчет.
Групата прилага първоначално МСФО 16 на 1 януари 2019 г. В съответствие с избраните методи за
преминаване, сравнителната информация не е преизчислена.
Ефектите от първоначалното прилагане на новите МСФО 16 „Лизинг“ бележка 3.1.
4.3

База за консолидация

Във финансовия отчет на Групата са консолидирани финансовите отчети на предприятието майка и всички
дъщерни предприятия към 31 декември 2019 г. Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се
намират под контрола на компанията майка. Налице е контрол, когато компанията майка е изложена на, или
има права върху, променливата възвръщаемост от своето участие в предприятието, в което е инвестирано, и
има възможност да окаже въздействие върху тази възвръщаемост посредством своите правомощия върху
предприятието, в което е инвестирано. Всички дъщерни предприятия изготвят финансовите си отчети за
отчетен период, приключващ към 31 декември.
Всички вътрешногрупови сделки и салда се елиминират, включително нереализираните печалби и загуби от
транзакции между дружествата в Групата. Когато нереализираните загуби от вътрешногрупови продажби на
активи се елиминират, съответните активи се тестват за обезценка от гледна точка на Групата. Сумите,
представени във финансовите отчети на дъщерните предприятия са коригирани, където е необходимо, за да
се осигури съответствие със счетоводната политика, прилагана от Групата.
Печалба или загуба и друг всеобхватен доход на дъщерни предприятия, които са придобити или продадени
през годината, се признават от датата на придобиването, или съответно до датата на продажбата им.
Неконтролиращото участие като част от собствения капитал представлява делът от печалбата или загубата и
нетните активи на дъщерното предприятие, които не cе притежават от Групата. Общият всеобхватен доход
или загуба на дъщерното предприятие се отнася към собствениците на предприятието майка и
неконтролиращите участия на базата на техния относителен дял в собствения капитал на дъщерното
предприятие.
Ако Групата загуби контрол над дъщерното предприятие, всякаква инвестиция, задържана в това
предприятие, се признава по справедлива стойност към датата на загубата на контрол, като промяната в
балансовата стойност се отразява в печалбата или загубата. Справедливата стойност на всяка инвестиция,
задържана в предприятието към датата на загуба на контрол се счита за справедлива стойност при
първоначално признаване на финансов актив в съответствие с МСС 39 „Финансови инструменти: признаване
и оценяване” или, където е уместно, за себестойност при първоначално признаване на инвестиция в
асоциирано или съвместно контролирано предприятие. В допълнение всички суми, признати в друг
всеобхватен доход по отношение на това дъщерно предприятие, се отчитат на същата база, както ако Групата
директно се е била освободила от съответните активи или пасиви (напр. рекласифицирани в печалбата или
загубата или отнесени директно в неразпределената печалба съгласно изискванията на съответния МСФО).
Печалбата или загубата от отписването на инвестиция в дъщерно предприятие представлява разликата между
сумата от справедливата стойност на полученото възнаграждение и справедливата стойност на всяка
задържана инвестиция в бившето дъщерно предприятие и балансовата сума на активите (включително
репутация) и пасивите на дъщерното предприятие и всякакво неконтролиращо участие.
4.4

Бизнес комбинации

Всички бизнес комбинации се отчитат счетоводно по метода на покупката. Прехвърленото възнаграждение в
бизнес комбинация се оценява по справедлива стойност, която се изчислява като сумата от справедливите
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стойности към датата на придобиване на активите, прехвърлени от придобиващия, поетите от придобиващия
задължения към бившите собственици на придобиваното предприятие и капиталовите участия, емитирани от
Групата. Прехвърленото възнаграждение включва справедливата стойност на активи или пасиви, възникнали
в резултат на възнаграждения под условие. Разходите по придобиването се отчитат в печалбата или загубата
в периода на възникването им.
Методът на покупката включва признаване на разграничимите активи и пасиви на придобиваното
предприятие, включително условните задължения, независимо дали те са били признати във финансовите
отчети на придобиваното предприятие преди бизнес комбинацията. При първоначалното признаване активите
и пасивите на придобитото дъщерно предприятие са включени в консолидирания отчет за финансовото
състояние по тяхната справедлива стойност, която служи като база за последващо оценяване в съответствие
със счетоводната политика на Групата.
За всяка бизнес комбинация Групата оценява всяко неконтролиращо участие в придобиваното предприятие,
което представлява дял от собствения му капитал и дава право на ликвидационен дял, или по справедлива
стойност или по пропорционален дял на неконтролиращото участие в разграничимите нетни активи на
придобиваното предприятие. Другите видове неконтролиращо участие се оценяват по справедлива стойност
или, ако е приложимо, на база, определена в друг МСФО.
Репутацията се признава след определяне на всички разграничими нематериални активи. Тя представлява
превишението на сумата от справедливата стойност на прехвърленото възнаграждение към датата на
придобиване и размера на всяко неконтролиращо участие в придобиваното предприятие, и в бизнес
комбинация, постигната на етапи, справедливата стойност към датата на придобиване на държаното преди
капиталово участие на Групата в придобиваното предприятие, над справедливата стойност на разграничимите
нетни активи на придобиваното дружество към датата на придобиване. Всяко превишение на справедливата
стойност на разграничимите нетни активи над изчислената по-горе сума се признава в печалбата или загубата
непосредствено след придобиването.
При бизнес комбинация, постигната на етапи, Групата преоценява държаното преди капиталово участие в
придобиваното предприятие по справедлива стойност към датата на придобиване (т.е. към датата на
придобиване на контрол) и признава произтичащата печалбата или загубата, ако има такива, в печалбата или
загубата. Сумите, признати в другия всеобхватен доход от дялово участие в придобиваното предприятие
преди датата на придобиване на контрол, се признават на същата база, както ако Групата се е освободила
директно от държаното преди капиталово участие.
Ако първоначалното счетоводно отчитане на бизнес комбинацията не е приключено до края на отчетния
период, в който се осъществява комбинацията, Групата отчита провизорни суми за статиите, за които
отчитането не е приключило. През периода на оценяване, който не може да надвишава една година от датата
на придобиване, Групата коригира със задна дата тези провизорни суми или признава допълнителни активи
или пасиви, за да отрази новата получена информация за фактите и обстоятелствата, които са съществували
към датата на придобиване и, ако са били известни, щяха да повлияят на оценката на сумите, признати към
тази дата.
Всяко възнаграждение под условие, дължимо от придобиващия, се признава по справедлива стойност към
датата на придобиване и се включва като част от прехвърленото възнаграждение в замяна на придобиваното
предприятие. Последващи промени в справедливата стойност на възнаграждението под условие, което е
класифицирано като актив или пасив, се признават в съответствие с изискванията на МСС 39 „Финансови
инструменти: признаване и оценяване” или в печалбата или загубата или като промяна в другия всеобхватен
доход. Ако възнаграждението под условие е класифицирано като собствен капитал, то не се преоценява до
окончателното му уреждане в собствения капитал. Промени в справедливата стойност на възнаграждението
под условие, които представляват провизорни суми през периода на оценяване, се отразяват ретроспективно
за сметка на репутацията.
При ангажимент с план за продажба, включващ загуба на контрол над дъщерно дружество, Групата
класифицира всички консолидирани активи и пасиви на това дъщерно предприятие като държани за
продажба, независимо дали ще задържи неконтролиращо участие в своето бивше дъщерно предприятие след
продажбата. Активи (и групи за освобождаване), класифицирани като държани за продажба, се представят в
консолидирания отчет за финансовото състояние отделно и се оценяват по по-ниската от балансовата им
стойност (първоначално, цена на придобиване) и справедливата им стойност, намалена с преките очаквани
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разходи по продажбата (нетна продажна цена). Всяка загуба от обезценка се разпределя между тези активи на
дадена група за освобождаване.
4.5

Сделки с неконтролиращи участия

Промени в дела на Групата в собствения капитал на дъщерно дружество, които не водят до загуба на контрол,
се третират като транзакции със собственици на Групата. Отчетните стойности на дела на Групата и на
неконтролиращите участия се коригират с цел отразяването на промяната на относителния им дял в капитала
на дъщерното дружество. Всяка разлика между сумата, с която са променени неконтролиращите участия, и
справедливата стойност на полученото или платено възнаграждение, се признава директно в собствения
капитал и се отнася към собствениците на предприятието майка.
4.6

Отчитане по сегменти

Ръководството определя оперативните сегменти на базата на основните продукти и услуги, които предлага
Групата:
- сегмент „Електрическа енергия”
- сегмент „Природен газ”
- сегмент „Въглища”
- сегмент „Административна дейност”.
Сегмент „Административна дейност” обединява сегментите (Административен и Телекомуникация), които
отговарят на критериите за обединяване съгласно МСФО 8 „Оперативни сегменти” и не надхвърлят
количествените прагове за отделно отчитане.
Всеки от тези оперативни сегменти се управлява отделно, тъй като за всеки продукт или услуга се използват
различни технологии, ресурси и дистрибуционни подходи. Всички сделки между сегментите се осъществяват
по цени съответстващи на сделки между независими страни където е приложимо, а в сегментите
„Електрическа енергия” и „Природен газ” преобладават сделките, по цени определени от регулаторния орган
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). При отчитането по сегменти Групата прилага политика на
оценяване, съответстваща на политиката на оценяване, използвана в консолидирания финансов отчет.
Финансовите приходи и разходи не се включват в резултатите на оперативните сегменти, които редовно се
преглеждат от лицата, отговорни за вземане на оперативни решения.
4.7 Инвестиции в съвместни и асоциирани предприятия
Съвместно предприятие е договорно споразумение, по силата на което Групата и други независими страни се
заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол и страните притежаващи съвместен
контрол върху предприятието имат право на нетните активи на предприятието. Инвестициите в съвместни
предприятия се отчитат по метода на собствения капитал.
Асоциирани са тези предприятия, върху които Групата е в състояние да оказва значително влияние, но които
не са нито дъщерни предприятия, нито съвместни предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия се
признават първоначално по себестойност, а впоследствие се отчитат по метода на собствения капитал. В
себестойността на инвестицията се включват разходите по нейното придобиване.
Репутация или корекции в справедливата стойност на дела на Групата в асоциираното предприятие, се
включва в стойността на инвестицията.
Всички последващи промени в размера на участието на Групата в собствения капитал на асоциираното
предприятие се признават в балансовата стойност на инвестицията. Промени, дължащи се на печалбата или
загубата, реализирана от асоциираното предприятие, се отразяват в консолидирания отчет за печалбата или
загубата на ред „Дял от печалбата в асоциирани и съвместно контролирани предприятия”. Тези промени
включват последваща амортизация или обезценка на определената при придобиването справедлива стойност
на активи и пасиви на асоциираното предприятие.
Промените в другия всеобхватен доход на асоциираното предприятие, както и в позиции, признати директно
в собствения капитал на асоциираното предприятие, се признават съответно в другия всеобхватен доход или
в собствения капитал на Групата. В случаите, в които делът на Групата в реализираните загуби на
асоциираното предприятие надвиши размера на участието й в асоциираното предприятие, включително и
необезпечените вземания, Групата не признава своя дял в по-нататъшните загуби на асоциираното
предприятие, освен ако Групата няма поети договорни или фактически задължения или е извършила
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плащания от името на асоциираното предприятие. Ако впоследствие асоциираното предприятие реализира
печалби, Групата признава своя дял дотолкова, доколкото делът на печалбата надвиши натрупания дял на
загубите, които не са били признати по-рано.
Нереализираните печалби и загуби от транзакции между Групата и нейните асоциирани и съвместни
предприятия се елиминират до размера на дела на Групата в тези предприятия. Когато се елиминират
нереализирани загуби от продажби на активи, съответните активи се тестват за обезценка от гледна точка на
Групата.
Сумите, отразени във финансовите отчети на асоциираните и съвместни предприятия, са преизчислени,
където е необходимо, за да се осигури съответствие със счетоводната политика на Групата.
При загуба на значително влияние над асоциирано дружество Групата оценява и признава всяка запазена
инвестиция в него по справедлива стойност. Всяка разлика между балансовата стойност на инвестицията в
асоциираното дружество при загуба на значителното влияние и сумата от справедливата стойност на
запазеното участие и постъпленията при отписването се признава в печалбата или загубата.
Ако дяловото участие в асоциираното дружество е намалено, но без загуба на значително влияние, само
пропорционална част от сумите, признати в другия всеобхватен доход, се рекласифицира в печалбата или
загубата.
4.8

Сделки в чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на съответното дружество от Групата
по официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна банка).
Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването
на паричните позиции в чуждестранна валута към края на отчетния период, се признават в печалбата или
загубата.
Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс
към датата на сделката. Непаричните позиции, оценявани по справедлива стойност в чуждестранна валута, се
отчитат по обменния курс към датата, на която е определена справедливата стойност.
Функционалната валута на отделните дружества от Групата не е променяна в рамките на отчетния период.
При консолидация всички активи и пасиви се преизчисляват в български лева по заключителния курс към
датата на консолидирания финансов отчет. Приходите и разходите са преизчислени във валутата на
представяне на Групата по средния курс за отчетния период. Валутните курсови разлики водят до увеличение
или намаление на другия всеобхватен доход и се признават в резерва от преизчисления в собствения капитал.
При освобождаването от нетна инвестиция в чуждестранна дейност натрупаните валутни разлики от
преизчисления, признати в собствения капитал, се рекласифицират в печалбата или загубата и се признават
като част от печалбата или загубата от продажбата. Репутацията и корекциите, свързани с определянето на
справедливи стойности към датата на придобиване, се третират като активи и пасиви на чуждестранното
предприятие и се преизчисляват в български лева по заключителния курс.
4.9

Признаване на приходи

4.9.1. Приходи по договори с клиенти
Признаване на приходи по договори с клиенти
Приходите от договори с клиенти се признават, когато контролът върху обещаните в договора стоки и/или
услуги се прехвърли на клиента в размер, който отразява възнаграждението, на което Групата очаква да има
право в замяна на тези стоки или услуги.
Контролът се прехвърля на клиента, когато (или като) удовлетвори задължението за изпълнение, съгласно
условията на договора, като прехвърли обещаната стока или услуга на клиента. Даден актив (стока или услуга)
е прехвърлен, когато (или като) клиентът получи контрол върху този актив.
Оценка на договор с клиент
Договор с клиент е налице само когато при влизането му в сила той: а) има търговска същност и мотив, б)
страните са го одобрили (устно, писмено или на база „установена и общопризната стопанска практика“) и са
се ангажирали да го изпълнят, в) правата на всяка страна могат да бъдат идентифицирани и г) условията за
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плащане могат да бъдат идентифицирани, и д) съществува вероятност възнаграждението, на което Групата
има право при изпълнение задълженията си за изпълнение, да бъде получено.
При първоначалната оценка на договорите си с клиенти Групата извършва преценка дали два или повече
договора трябва да бъдат разглеждани в тяхната комбинация и да бъдат отчетени като един, и дали обещаните
стоки и/или услуги във всеки отделен и/или комбиниран договор трябва да бъдат отчетени като едно и/или
повече задължения за изпълнение.
Всяко обещание за прехвърляне на стоки и/или услуги, които са разграничими (сами по себе си и в контекста
на договора), се отчита като едно задължение за изпълнение.
Групата признава приход за всяко отделно задължение за изпълнение на ниво индивидуален договор с клиент
като се анализират вида, срока и условията за всеки конкретен договор. При договори със сходни
характеристики приходите се признават на портфейлна база само ако групирането им в портфейл не би имало
съществено различно въздействие върху финансовите отчети.
Договорите с клиенти обичайно включват едно единствено задължение за изпълнение.
Когато при изпълнение на задълженията за изпълнение участва друга (трета) страна, Групата определя дали
действа в качеството на принципал или агент като оценява естеството на обещанието си към клиента: да
предостави самостоятелно определените стоки или услуги (принципал) или да уреди друга страна да ги
предоставя (агент). Групата е принципал и признава като приход брутната сума на възнаграждението, ако
контролира обещаните стоки и/или услуги преди да ги прехвърли към клиента. Ако Групата не получава
контрол върху обещаните стоки и/или услуги и нейното задължение е единствено да организира трета страна
да предостави тези стоки и/или услуги, то Групата е агент и признава приходите от сделката в размер на
нетната сума, която задържа за предоставените като агент услуги.
Групата е достигнала до заключение, че е принципал по основните си договори с клиенти.
Оценяване на приходите по договори с клиенти
Приходите се измерват въз основа на определената за всеки договор цена на сделката.
При определяне на цената на сделката Групата взема предвид условията на договора и обичайните си
търговски практики.
Цената на сделката е размерът на възнаграждението, на което Групата очаква да има право в замяна на
прехвърлянето на клиента на обещаните стоки или услуги, с изключение на сумите, събрани от името на трети
страни (например данък върху добавената стойност). Обещаното в договора с клиента възнаграждение може
да включва фиксирани суми, променливи суми, или и двете.
Когато (или като) бъде удовлетворено задължение за изпълнение, Групата признава като приход стойността
на цената на сделката (което изключва приблизителни оценки на променливото възнаграждение, съдържащо
ограничения), която е отнесена към това задължение за изпълнение.
Групата разглежда дали в договора съществуват други обещания, които са отделни задължения за изпълнение,
за които трябва да бъде разпределена част от цената на сделката.
При определяне на цената на сделката се взема предвид влиянието на променливо възнаграждение, наличието
на значителни компоненти на финансирането, непаричното възнаграждение и възнаграждението, дължимо на
клиента.
Задължения за изпълнение и подход за признаване на основни видове приходи по договори с клиенти
Продажба на електрическа енергия
Приходите от продажба на електрическа енергия включват следните:
➢
➢
➢

обществена доставка, включително координатор на специална балансираща група;
търговия с електрическа енергия;
доставка на електрическа енергия като доставчик от последна инстанция, включително координатор
на специална балансираща група

Доставките на електроенергия се осъществяват целогодишно при непрекъснат режим на работа. Тъй като
клиентът получава и потребява ползите едновременно, Групата прехвърля контрола върху електроенергията
с течение на времето и следователно удовлетворява задължението за изпълнение и признава приходи с
течение на времето.
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Приходите от продажби се признават при всяко прехвърляне на контрол върху електроенергията, когато тя се
доставя на купувача и няма останали неизпълнени задължения, които биха могли да повлияят върху
приемането на електроенергия от страна на купувача. Електроенергията се счита за доставена на клиента
веднага, след като се осъществи регистриране на графици от Продавача и Купувача в системата за известяване
на графици, администрирана от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД след съгласуване на същите
между страните. Графици се качват ежедневно за следващия ден както за свободен така и за регулиран пазар
и за борса. Извършва се така наречено нетно месечно търговско мерене на количествата на изводите на ОРУ
(Открита разпределителна уредба), които следва да отговарят на заявените количества в графиците.
Продажните цени на електрическата енергия, реализирана от Групата могат да бъдат – продажба на
регулирана цена, продажба на фиксирана цена по договор, продажба на борсов пазар (фиксирана цена по
определена сделка). Цената на сделката може да се определи като фиксирано възнаграждение за доставката
на отделните количества от поредицата стоки (ел. енергия).
Разпределяне на цената на сделката спрямо задълженията за изпълнение се извършва на база единични
продажни цени (нормативни, договорни или пазарни).
В края на всеки таксуващ период Групата измерва своя напредък към пълно уреждане на задължението за
изпълнение, удовлетворено с течение на времето. Измерването се извършва чрез потвърждаване на графиците
за търговия. т.е. извършва се оценка на доставените количества енергия, за които Групата признава приходи
от доставка на електрическа енергия, с изключение на ситуациите, при които Групата оперира като агент.
Продажните цени са фиксирани (регулирана цена, фиксирана цена по договор, цена на борсова сделка).
Обичайният кредитен период е от 10 до 30 дни. В определени случаи Групата събира краткосрочни аванси от
клиенти, които нямат съществен компонент на финансиране. Събраните авансово плащания от клиента се
представят в отчета за финансовото състояние като пасиви по договори с клиенти.
Приходи от достъп до електропреносната мрежа
Задължението за изпълнение е осигуряване на достъп до преносната мрежа. Приходът се признава в отчета за
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход при осъществен достъп на електрическа енергия по
електропреносната мрежа до обектите на клиентите.
Задължението за изпълнение се удовлетворява с течение на времето, като Групата измерва прогреса на
изпълнението на обещаното, използвайки практическото улеснение по параграф Б16 на МСФО 15. Това
практическо улеснение позволява на Групата да признава приход, равен на сумата, която има право да
фактурира. Тъй като цената на сделката се определя по утвърдени от регулатора цени за достъп умножени по
количество постъпила енергия, която се измерва със средства за търговско измерване, вписани в държавния
регистър на одобрените за страната типове средства за търговско измерване, Групата може да докаже че
фактурираната сума пряко кореспондира със стойността, която клиента получава. Последното е задължително
условие за да може да се използва практическото улеснение за „право на фактуриране“.
Приходи от пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа
Задължението за изпълнение е да се осигури пренос на електроенергия. Приход от услугата пренос на
електрическа енергия се признава в отчета за печалбата или загубата за осъществен пренос на електрическа
енергия по електропреносната мрежа до обектите на клиентите.
Задължението за изпълнение се удовлетворява с течение на времето, като Групата измерва прогреса на
изпълнението на обещаното, използвайки практическото улеснение по параграф Б16 на МСФО 15. Това
практическо улеснение позволява на Групата да признава приход, равен на сумата, която има право да
фактурира. Тъй като цената на сделката се определя по утвърдената от регулатора цена за пренос умножена
по количеството пренесена електрическа енергия, която се измерва със средства за търговско измерване,
вписани в държавния регистър на одобрените за страната типове средства за търговско измерване, Групата
може да докаже че фактурираната сума пряко кореспондира със стойността, която клиента получава.
Послeдното е задължително условие за да може да се използва практическото улеснение за „право на
фактуриране“.
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Приходи от продажба на електрическа енергия от балансиращ пазар
Задължението за изпълнение е предоставяне на услуга за балансиране. Задължението за изпълнение се
удовлетворява с течение на времето, катo приходите се признават всеки месец в момента, в който Групата е
получила потвърждение от участниците на пазара, на обобщените извлечения за сетълмент за съответния
отчетен период.
Приходи от присъединяване на обекти към електропреносната мрежа
Приходът от услугата „присъединяване към електропреносната мрежа“, която е предоставена на клиентите в
замяна на прехвърлянето на обектите, изградени от тях и признати като активи на преносната мрежа се
признават в текущия финансов резултат за годината, в която е фактурирана таксата за присъединяване.
Продажби на природен газ
Продажбите на природен газ се осъществяват целогодишно при непрекъснат режим на работа.
Приходите от продажби се признават при всяко прехвърляне на контрол върху продаваните активи, когато те
се доставят на купувача и няма останали неизпълнени задължения, които биха могли да повлияят върху
приемането на природен газ от страна на купувача. Доставка възниква за всяко изпращане на активи на
конкретното място (пункт на приемане-предаване), рисковете от потенциални загуби са прехвърлени на
купувача и той е приел активите в съответствие с договора за продажба.
Количеството природен газ, доставено на клиента през всеки от дните на съответния месец, се отразява в
Месечен акт, съдържащ информация за задълженията на „Булгаргаз“ ЕАД за доставка и задълженията на
клиента за приемане.
Възнаграждението от клиента за продажба на природен газ включва фиксирани и променливи суми.
Фиксираната сума е продажната цена на природния газ, която е регулирана и се определя от КЕВР за всяко
тримесечие от годината и се формира съгласно Наредба за регулиране цените на природен газ.
Таксата за капацитет и пренос на природен газ се определя в съответствие с Методика за определяне на цената
за достъп и пренос публикувана от КЕВР в съответствие с тарифи на комбинирания оператор, в чиято полза
се събира тя за сметка на клиента.
Променливото възнаграждение е свързано с: a) отклонения между заявеното и фактическо доставено
минимално годишно количество газ; б) отклонения в дневно договорено количество газ; в)доставен природен
газ с влошено качество.
Плащането по продажбите е дължимо в период до 12 дни от издаване на окончателната фактура за доставка
на природен газ.
При доставянето на активите се признава вземане, тъй като това е моментът, в който правото на
възнаграждение става безусловно и се изисква само изтичането на време преди плащането да бъде дължимо.
Приходи от продажба на природен газ за балансиране
Балансирането е с непрекъснат характер и клиентът получава и потребява ползите едновременно. Приходът
се признава с течение на времето, както при продажбата на природен газ, описана по-горе.
Възнаграждението от клиента за продажба на природен газ за балансиране включва фиксирани суми и се
базира на цената за продажба на природен газ за текущия месец плюс разходна компонента за балансиране,
определена и фиксирана от КЕВР за газовата година.
При продажбите на природен газ за балансиране няма наличие на финансиращ компонент, тъй като плащането
по продажбите е дължимо в период до 20 - 25 дни от издаване на фактурата, което е в съответствие с пазарната
практика.
Достъп и пренос на природен газ, балансиране на пазара на природен газ, съхранение на природен газ,
предоставяне на достъп до и използване на електронна платформа за търговия на природен газ
Пренос на природен газ до трети страни, достъп и пренос на природен газ
Приходите от пренос на природен газ до трети страни включват пренос на природен газ от границата с
Румъния до границите с Гърция, Турция и Северна Македония.
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Приходите от достъп и пренос на природен газ включват достъп и пренос на природен газ по входни и изходни
точки/зони по национална газопреносна мрежа в страната, както и изходни и входниточки/зони по
транзитната газопреносна мрежа.
Балансиране на пазара на природен газ
Във връзка с Правилата за балансиране на пазара на природен газ в сила от 01.10.2017 г., „Булгартрансгаз”
ЕАД в качеството му на балансьор извършва търговско балансиране на пазара на природен газ, което
представлява компенсиране на разликите между количеството природен газ, подадено от даден ползвател на
газопреносната мрежа на входните точки, и количеството природен газ, изтеглено от този ползвател през
изходните точки на мрежата. Задължението на балансьора е да покрива индивидуалните дисбаланси на
ползвателите на газопреносните мрежи.
Съхранение на природен газ
Дейността „Съхранение на природен газ” се извършва в единственото на територията на страната подземно
газово хранилище „Чирен” (ПГХ „Чирен”), собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД. ПГХ „Чирен” представлява
сложен комплекс от подземни и надземни съоръжения - експлоатационни сондажи, събирателни газопроводи
(шлейфи) към тях, компресорна станция с обща инсталирана мощност 10 МW, съоръжения за подготовка,
обработка, контрол и измерване на газа, както и други прилежащи съоръжения. Технологичният процес,
свързан с извършването на услугата „съхранение на природен газ”, е сезонен (цикличен) и се изразява в добив
и нагнетяване на газ от/ в подземното газово хранилище.
Всички приходи от пренос на природен газ до трети страни, достъп и пренос, балансиране и съхранение на
природен газ се признават с течение на времето, тъй като доставките са поредица от отделна услуга, което
представлява обещание за доставка на природен газ, която по същество е еднаква и има еднороден модел на
прехвърляне към клиента.
Приход се признава в отчета за печалбата или загубата когато природния газ е пренесен през газопреносната
мрежа до съответната точка на клиента. Приходите от продажби се признават на базата на количествата,
отчетени чрез измервателните уреди или на регистрирани графици.
Продажните цени на услугата по достъп и пренос, реализирана от Групата, могат да бъдат на база регулирана
цена и на база фиксирана цена по договор. Цената на сделката може да се определи като фиксирано
възнаграждение за преноса на отделните количества от поредицата стоки (количества пренесен природен газ).
Продажните цени на услугата по съхранение е на база регулирана цена. Цената на сделката може да се
определи като фиксирано възнаграждение за съхранението на отделните количества от поредицата стоки
(количества съхранен природен газ).
Разпределяне на цената на сделката спрямо задълженията за изпълнение се извършва на база единични
продажни цени (нормативни, договорни или пазарни).
В края на всеки таксуващ период Групата измерва своя напредък към пълно уреждане на задължението за
изпълнение, удовлетворено с течение на времето. Измерването се извършва чрез потвърждаване на
пренесените количества и/или заявените количества по график, т.е. извършва се оценка на пренесените
количества природен газ, за които Групата признава приходи от достъп и пренос на природен газ.
Продажните цени са фиксирани (регулирана цена, фиксирана цена по договор). Обичайният кредитен период
е от 10 до 30 дни. В определени случаи Групата събира краткосрочни аванси от клиенти, които нямат
съществен компонент на финансиране. Събраните авансово плащания от клиента се представят в отчета за
финансовото състояние като пасиви по договори с клиенти.
Предоставяне на достъп до и използване на електронна платформа за търговия на природен газ
Групата е оператор на платформа за търговия на природен газ, съгласно Закон за енергетиката. През 2019 г.
Групата предлага сегмент за изпълнение на Програма за освобождаване на природния газ за периода 20202024 г.
Приходите от предоставяне на услугата достъп до и използване на електронна платформа за търговия на
природен газ се признават в периода, в които са предоставени услугите. Групата прехвърля контрола върху
услугите с течение на времето и удовлетворява задължението за изпълнение и признаване на приходите с
течение на времето. При признаване на приходите от предоставената услуга, Групата прилага метод за
измерване на напредъка, отчитащ вложените ресурси.
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Продажби на въглища
Доставките на лигнитни въглища се осъществяват целогодишно при непрекъснат режим на работа. Клиентът
получава и потребява ползите едновременно, Групата прехвърля контрола върху въглищата с течение на
времето и следователно удовлетворява задължението за изпълнение и признава приходи с течение на времето.
Контролът върху продаваните активи се прехвърля, когато те се доставят на клиентите и няма останали
неизпълнени задължения, които биха могли да повлияят върху приемането на въглищата от страна на
купувача. Доставка възниква, за всяко изпращане на въглища на конкретен пункт определен от клиента
(централа) когато рисковете от потенциални загуби са прехвърлени на клиента и той е приел активите в
съответствие с договора за продажба.
За всяко задължение за изпълнение (доставка приета от клиента), Групата признава приходите, чрез измерване
на напредъка, който е постигнат, към пълното удовлетворяване на задължението за изпълнение.
Количеството доставени въглища за определен период от време (съгласно договорните условия), за които е
прехвърлен контрол към клиента, е приет от ръководството като подходящ измерител на изпълнението на
задължението и отчитане на напредъка. Приходите се признават за съответното количество, доставено за
съответния период и прието от клиента.
Продажните цени са фиксирани (фиксирана цена по договор). Обичайният кредитен период е от 10 до 30 дни.
В определени случаи Групата събира краткосрочни аванси от клиенти, които нямат съществен компонент на
финансиране. Събраните авансово плащания от клиента се представят в отчета за финансовото състояние като
пасиви по договори с клиенти.
Приходи от други услуги
Приходите от предоставяне на услуги се признават в периода, през който са предоставени услугите. Групата
прехвърля контрола върху услугите с течение на времето и следователно удовлетворява задължението за
изпълнение и признава приходи с течение на времето. Ако към края на отчетния период услугата по договора
не е изцяло извършена приходите се признават въз основа на действителната услуга, предоставена до края на
отчетния период, като пропорционална част от общите услуги, които трябва да бъдат предоставени, тъй като
клиентът получава и потребява ползите едновременно. Това се определя въз основа на действително вложено
време за извършена работа, спрямо общото очаквано време за извършване на услугата.
Клиентът заплаща предоставените услуги въз основа на клаузите, заложени в конкретния договор.
Обичайният кредитен период е от 10 до 30 дни след предоставяне на услугите. В случай че предоставените от
Групата услуги, надвишават плащането, се признава актив по договора. Ако плащанията надвишават
предоставените услуги, се признава пасив по договор.
Приходи от продажба на стоки
Приходите от продажби на стоки и материали се признават в момента, в който е прехвърлен контролът върху
продаваните активи. Доставката възниква, когато активите са били изпратени на клиента, рисковете от
потенциални загуби са прехвърлени на купувача и или той е приел активите в съответствие с договора за
продажба. Обичайният срок за плащане е до 30 дни след доставката.
Разходи по договори с клиенти
Като разходи по договори с клиенти Групата признава допълнителните и пряко обвързани разходи, които се
поемат при сключване на договор с клиент и които не биха възникнали ако договорът не беше сключен и
очаква тези разходи да бъдат възстановени за период по-дълъг от дванадесет месеца;
В обичайната си практика Групата не поема директни и специфично направени разходи за получаване на
договори с клиенти и разходи за изпълнение на такива договори, които не биха възникнали, ако съответните
договори не бяха сключени.
Салда по договори с клиенти
Търговски вземания и активи по договори
Вземането представлява правото на Групата да получи възнаграждение в определен размер, което е
безусловно (т.е., преди плащането на възнаграждението да стане дължимо е необходимо единствено да изтече
определен период от време).
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Активът по договор е правото на Групата да получи възнаграждение в замяна на стоките или услугите, които
е прехвърлило на клиента, но което не е безусловно (начисление за вземане). Ако чрез прехвърляне на стоките
и/или предоставянето на услугите Групата изпълни задължението си преди клиента да заплати съответното
възнаграждение и/или преди плащането да стане дължимо, актив по договор се признава за заработеното
възнаграждение (което е под условие). Признатите активи по договор се рекласифицират като търговско
вземане, когато правото на възнаграждение стане безусловно.
Пасиви по договори
Като пасив по договор Групата представя получените от клиента плащания и/или безусловно право да получи
плащане, преди да е изпълнило задълженията си за изпълнение по договора. Пасивите по договор се признават
като приход, когато (или като) удовлетвори задълженията за изпълнение.
Активите и пасивите, произтичащи от един договор се представят нетно в отчета за финансовото състояние,
дори ако те са резултат от различни договорни задължения по изпълнението на договора.
След първоначалното признаване, търговските вземания и активите по договора се подлежат на преглед за
обезценка в съответствие с правилата на МСФО 9 „Финансови инструменти“.
4.9.2. Други приходи/доходи
Други приходи, включват операции, които са инцидентни спрямо, основните дейности на Групата и са
приходи или доходи, които се признават по силата на други стандарти и са извън обхвата на МСФО 15.

Приходи от
Фонд
„Сигурност на
електроенергий
ната система“

Подход за признаване
Размерът на плащанията към обществения доставчик се определя съобразно решенията на КЕВР за
разходите на обществения доставчик, които следва да бъдат компенсирани със средства от Фонда, в
рамките на утвърдените разходи от КЕВР и приетия от Управителния съвет бюджет. Предоставените
от Фонд СЕС средства се признават в печалбата или загубата на системна база през периодите, през
които предприятието признава като разход съответните разходи, които средствата са предназначени
да компенсират до изчерпването на утвърдения бюджет от КЕВР за съответния ценови период.

Нетна печалба
от продажба на
имоти, машини
и съоръжения

Печалбите или загубите, възникващи при отписването на имот, машина, съоръжение или
нематериален актив, в резултат на продажба, се включват в печалбата или загубата, когато активът
бъде отписан. Активът се отписва в момента, в който е прехвърлен контролът върху продавания актив.

Приходи от
наеми

Наемният доход от договори за оперативен лизинг се признава като доход по линейния метод за срока
на лизинговия договор, освен в случаите, в които ръководството на Групата прецени, че друга
системна база отразява по-точно времевия модел, при чието използване е намалена извлечената полза
от наетия актив.

Приходи от
финансиране

Когато дарението (финансирането) е свързано с разходна позиция, то се признава като приход за
периодите, необходими за съпоставянето му на систематична база с разходите, които то е предвидено
да компенсира. Когато дарението (финансирането) е свързано с актив, то се представя като пасив и се
включва в доходите през периода на полезния живот на свързания с него актив.

Приходи от
застрахователни Приходът се признава, когато се установи правото на Групата да получи плащането.
събития
Приходи от
неустойки

Приходът се признава, когато се установи правото на Групата да получи плащането.

Приходи от
отписване на
задължения

Приходите от отписване на задължения се признават, когато изтече срокът на задължението или
кредиторът се откаже от правата си.

4.9. 3. Финансови приходи
Финансовите приходи на Групата включват приходи от лихви по дългови инструменти, приходи от
дивиденти, промени в справедливата стойност на финансови активи, оценявани по справедлива стойност през
печалба или загуба, печалба от операции в чуждестранна валута, нетни печалби от операции с финансови
инструменти.
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Признаване на приходи от лихви
Приходите от лихви се изчисляват чрез прилагане на ефективния лихвен процент върху брутната балансова
стойност на финансовите активи, с изключение на финансовите активи, които са кредитно обезценени (Фаза
3), за които приходите от лихви се изчисляват чрез прилагане на ефективния лихвен процент върху тяхната
амортизирана стойност (брутната балансова стойност, коригирана с провизията за очаквани кредитни загуби).
Приходи от дивиденти
Приходите от дивиденти от капиталови инструменти (малцинствени участия) се признават в отчета за печалбата или
загубата в периода, когато се установи правото за тяхното получаване.
4.10 Оперативни разходи
Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и
съпоставимост и до степента, до която това не би довело до признаване на активи/пасиви, които не отговарят
на определенията за такива, съгласно МСФО.
Предплатените разходи за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, за който
се отнасят.
4.11

Разходи за лихви и разходи по заеми

Разходите за лихви се признават на времева база за периодите, за които се отнасят, като се използва методът
на ефективния лихвен процент.
Разходите по заеми основно представляват лихви по банкови заеми и облигации на Групата. Всички разходи
по заеми, които директно могат да бъдат отнесени към закупуването, строителството или производството на
един, отговарящ на условията актив, се капитализират през периода, в който се очаква активът да бъде
завършен и приведен в готовност за използване или продажба чрез прилагане на процент на капитализация
към разходите по този актив. Процентът на капитализация е среднопретеглената величина на разходите по
заеми, отнесени към заемите на Групата, които са непогасени през периода, като се изключат заемите,
получени специално за целите на придобиване на един отговарящ на условията актив.
Останалите разходи по заеми се признават като разход за периода, в който са възникнали, в консолидирания
отчет за печалбата или загубата на ред „Финансови разходи”.
4.12

Печалба или загуба от преустановени дейности

Преустановената дейност е компонент на Групата, който или е освободен, или е класифициран като държан
за продажба или разпределение към собственика, и:
•
•
•

представлява определен вид основна дейност или обхваща дейности от определена географска област;
е част от отделен съгласуван план за продажба на даден вид основна дейност или на дейности от
определена географска област; или
представлява дъщерно предприятие, придобито с цел последваща продажба.

Печалбата или загубата от преустановени дейности, както и компонентите на печалбата или загубата от
предходни периоди, са представени като една сума в консолидирания отчет за печалбата или загубата.
Оповестяването на преустановените дейности от предходната година е свързано с всички дейности, които са
били преустановени към датата на консолидирания финансов отчет за последния представен период. В случай
че дейности, които са били представени като преустановени в предходен период, бъдат подновени през
текущата година, съответните оповестявания за предходния период следва да бъдат променени.
4.13

Имоти, машини и съоръжения

Имотите, машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност, включваща цената на
придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние. Последващата
им оценка след първоначално признаване се прилага по отношение на цял клас еднотипни активи, както
следва:
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№
1
2
3

4
5
6

7
8
9

Клас имоти, машини и съоръжения
Земи
Подобрения върху земи и терени
Сгради и конструкции
• масивни
• немасивни
Машини, съоръжения и оборудване
Компютърни системи
Транспортни средства
• товарни превозни средства
• леки автомобили
• специални превозни средства
Обзавеждане и стопански инвентар
Резервни части, отчитани като имоти, машини и съоръжения
Други имоти, машини и съоръжения

Модел за последваща оценка
Модел на преоценка
Модел на преоценка
Модел на преоценка
Цена на придобиване
Модел на преоценка
Цена на придобиване
Модел на преоценка
Цена на придобиване
Модел на преоценка
Цена на придобиване
Модел на преоценка
Цена на придобиване

Имоти, машини и съоръжения, които се отчитат по модела на преоценката, се оценяват последващо по
преоценена стойност, която е равна на справедливата стойност към датата на преоценката, намалена с
натрупаните впоследствие амортизации и загуби от обезценка. Направените преоценки се представят в
консолидирания отчет за всеобхватния доход и се отчитат за сметка на собствения капитал (преоценъчен
резерв), ако не се предхождат от начислени преди това разходи. При продажба или отписване на преоценения
актив, останалият преоценъчен резерв се отразява за сметка на неразпределената печалба.
Преоценките се извършват при спазване на следната периодичност на преоценката:
• когато справедливата стойност на активите търпи само незначителни промени, преоценката се прави на
всеки три години;
• когато справедливата стойност на имоти, машини и съоръжения се променя съществено на по-кратки
интервали от време, преоценката им се извършва на по-кратки интервали от време, така че балансовата
стойност на актива да не се различава съществено от справедливата му стойност.
Честотата на последващите преоценки на имоти, машини и съоръжения при прилагане на модела на преоценка
зависи от това дали балансовата стойност съществено се различава от справедливата стойност на даден
преоценен актив към края на отчетния период.
В тази връзка, при извършване на годишната инвентаризация в края на отчетния период (края на финансовата
година) Групата преглежда имоти, машини и съоръжения за индикации, дали тяхната балансова стойност
значително се различава от справедливата им стойност.
Като съществено отклонение се приема отклонение на балансовата стойност от справедливата стойност на
актива към дата на изготвяне на финансовия отчет с над 5%. Съществено е отклонението и ако то е под 5%,
но разликата между балансовата стойност и справедливата стойност като кумулативна величина на имоти,
машини и съоръжения е съществена за целите на изготвяне на консолидирания финансов отчет.
Имоти, машини и съоръжения, които се отчитат по модела на цена на придобиване, се оценяват последващо
по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки
се отчитат като разход и се признават в консолидирания отчет за всеобхватния доход за съответния период.
Последващите разходи, свързани с определен актив от имоти, машини и съоръжения, се прибавят към
балансовата сума на актива, когато е вероятно Групата да има икономически ползи, надвишаващи
първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се
признават за разход за периода, в който са направени.
Остатъчната стойност и полезният живот на имоти, машини и съоръжения се преценяват от ръководството
към всяка отчетна дата.
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Амортизацията на имоти, машини и съоръжения се изчислява, като се използва линейният метод върху
оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва:
Сгради
Машини, съоръжения и оборудване
Транспортни средства
Обзавеждане
Други имоти, машини и съоръжения
Амортизируем буферен газ

5-80 години
2-50 години
2-30 години
2-30 години
3-30 години
60 години

Годишната амортизационна норма на амортизируеми земи за добив на въглища се изчислява като коефициент,
както следва:
К =

ДВ
ОВЗ + БЗ + ВЗН

където:
ДВ
добити въглища в тонове
ОВЗ
открити въглищни запаси
БЗ
блокирани запаси
ВЗН
въглищни запаси под напредъка
Разходите за амортизация се включват в консолидирания отчет за печалбата или загубата на ред „Разходи за
амортизация” и като част от „Печалба/(Загуба) за годината от преустановени дейности”.
Буферен газ
Наличният в подземното газохранилище Чирен (ПГХ Чирен) природен газ включва оперативен газ и буферен
газ. Природният газ, намиращ се в ПГХ Чирен, се инвентаризира чрез резервоарно симулиране при използване
на специализиран софтуер ECLIPSE. Извършва се анализ на изменението на наляганията в отделните сондажи
при резервоарно симулиране за експлоатация на подземната част спрямо фактически измерените налягания.
Буферният газ поддържа пластовото налягане, необходимо за добив на работен газ. Буферният газ, намиращ
се в подземно газохранилище, се отчита като дълготраен актив.
Количеството буферен газ е оценено от технически специалисти в Групата, изхождайки от пластовите
налягания на сондажите и налягането на изхода на ПГХ Чирен, т.е. на точката на подаване на природния газ
в газопровода.
Буферният газ включва физически извлекаем и неизвлекаем природен газ. Оценено е количеството на
физически извлекаемия природен газ. Извлекаемият буферен газ е възможното количество природен газ,
което би могло да се добие от подземно газохранилище Чирен при определено налягане на точката на
подаване на газ в газопровода. Извлекаемият буферен газ е неамортизируем. Неизвлекаемият буферен газ се
амортизира.
Минимални количества природен газ, необходими за функционирането на магистралния и транзитния
газопроводи
Минималните количества природен газ, необходими за функционирането на магистралния и транзитния
газопроводи са оценени при прилагане на обемния метод и определена методика. Те се отчитат като
дълготрайни активи.
Технически специалисти от Групата са оценили остатъчното количество природен газ, което се губи
безвъзвратно при ликвидация на транзитния и магистрален газопроводи. Това количество е амортизируем
газ. Останалата част от определените минимални количества природен газ, необходими за извършване на
пренос на природен газ в газотранспортната система, е неамортизируема. При ликвидация този природен газ
може да бъде извлечен.
Печалбата или загубата от продажба на имоти, машини и съоръжения се определя като разлика между
постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива.
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4.14 Нематериални активи
Нематериалните активи, придобити отделно, се оценяват първоначално по цена на придобиване, включваща
всички платени мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на актива
за експлоатация, при което капитализираните разходи се амортизират въз основа на линейния метод през
оценения срок на полезен живот на активите, тъй като се счита, че той е ограничен.
Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби
от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в консолидирания отчет за
печалбата или загубата за съответния период.
Нематериалните активи с ограничен полезен живот се амортизират за срока на полезния им живот и се тестват
за обезценка, когато съществуват индикации, че стойността им е обезценена. Амортизационният период и
методът за амортизация на нематериалните активи с ограничен полезен живот се преглеждат най-малко в края
на всяка финансова година. Промените в очаквания полезен живот или модел на консумиране на бъдещите
икономически изгоди от нематериалния актив се отчитат чрез промяна на амортизационния срок или метод и
се третират като промяна в приблизителните счетоводни оценки.
Последващите разходи, които възникват във връзка с нематериалните активи след първоначалното им
признаване, се признават в консолидирания отчет за печалбата или загубата за периода на тяхното възникване,
освен ако благодарение на тях активът може да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи
икономически ползи и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако тези
условия са изпълнени, разходите се добавят към себестойността на актива.
Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се преценяват от ръководството към всяка
отчетна дата.
Амортизацията на нематериалните активи се начислява на база линейния метод според определения полезен
живот на активите. Полезният живот на нематериалните активи е определен като ограничен, както следва:
Програмни продукти

2-10 години

Лицензи

срока на лиценза

Продукти от развойна дейност

5-20 години

Други нематериални активи

3-10 години

Разходите за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата на ред „Разходи за
амортизация” и като част от „Печалба/(Загуба) за годината от преустановени дейности”.
Печалбите или загубите, възникващи при отписването на нематериален актив, представляващи разликата
между нетните постъпления от продажбата и балансовата стойност на актива, се включват в консолидирания
отчет за печалбата или загубата, когато активът бъде отписан.
Създадените нематериални активи в Групата за целите на вътрешни за групата потребители, в резултат на
дейност по развитие, се признават за активи от експертна комисия назначена от ръководството на Групата,
според фазата на създаване на нематериалния актив, ако са налице следните условия:
− наличие на техническа способност за завършване на актива;
− намерение за завършване на актива;
− способност за използване или продажба на актива, включително наличие на пазар или полезност при
вътрешна за Групата употреба;
− способност за оценяване на разходите по време на развитие на актива.
Научноизследователска дейност
Разходи за научноизследователска дейност, направени за придобиване на ново научно или техническо знание,
се признават в печалбата или загубата, когато възникнат.
Разходите за изследователска и развойна дейност, извършени във връзка с външни поръчки, при наличие на
сключени договори с клиенти, се признават за актив, който подлежи на продажба.
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Непреките технологични производствени разходи се разпределят на база труд и заедно с преките разходи
формират себестойността на създадения актив.
Развойна дейност
Развойна дейност включва план или проект за производството на нови или съществено подобрени продукти
и процеси. Разходи за развойна дейност се капитализират, само ако тези разходи могат да се измерят
надеждно, продуктът или процесът са технически и търговски възможни, бъдещи икономически ползи са
вероятни и Групата възнамерява и има достатъчни ресурси да завърши развитието и да използва или продаде
актива. Капитализираните разходи включват материали, труд, общопроизводствени разходи, които са
директно съотносими за подготовката на актива за неговата употреба, и капитализирани лихвени разходи.
Други разходи за развойна дейност се признават в печалби или загуби когато възникват. Капитализираните
разходи за развойна дейност се оценяват по цена на придобиване намалена с натрупана амортизация и загуби
от обезценки.
Разходите по разработването на нематериални активи, които не отговарят на тези критерии за капитализиране,
се признават в момента на възникването им.
Отчитане на лизинговите договори

4.15
4.15.1

Счетоводна политика, приложима от 1 януари 2019 г.

Групата като лизингополучател
За всички нови договори, сключени на или след 1 януари 2019 г., Групата преценява дали договорът е или
съдържа лизинг. Лизингът се дефинира като „договор или част от договор, който носи правото да се използва
актив (основният актив) за период от време в замяна на заплащане“. За да приложи това определение, Групата
оценява дали договорът отговаря на три ключови оценки, които са дали:
∙

договорът съдържа определен актив, който или е изрично идентифициран в договора, или неявно е
посочен, като бъде идентифициран в момента, в който активът е предоставен на Групата;

∙

Групата има право да получи по същество всички икономически ползи от използването на
определеният актив през целия период на използване, като се вземат предвид нейните права в
определения обхват на договора;

∙

Групата има право да насочва използването на определения актив през целия период на използване.
Дружеството оценява дали има право да насочва „как и с каква цел“ активът да се използва през целия
период на използване.

Оценяване и признаване на лизинг като лизингополучател
На датата на започване на лизинга Групата признава актив за право на ползване и задължение за лизинг в
баланса. Активът с право на ползване се оценява по себестойност, която се състои от първоначалната оценка
на пасива по лизинга, всички първоначални преки разходи, направени от Групата, оценка на всички разходи
за демонтаж и отстраняване на актива в края на лизинг и всякакви лизингови плащания, направени преди
датата на започване на лизинга (без всякакви получени стимули).
Групата амортизира активите с право на ползване на линейна база от датата на започване на лизинга до поранния от края на полезния живот на актива с право на ползване или края на срока на лизинга. Групата, също
така извършва преглед за обезценка на актива с право на ползване, когато има такива показатели.
Към датата на започване, Групата оценява лизинговото задължение по настоящата стойност на неизплатените
към тази дата лизингови плащания, дисконтирани, като използва лихвения процент, който е включен в
лизинговия договор. Ако този процент не може да бъде непосредствено определен, дружеството използва
лихвения процент, който то би трябвало да плаща, за да заеме за сходен период от време при сходно
обезпечение средствата, необходими за получаването на актив със сходна стойност в сходна икономическа
среда.
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Лизинговите плащания, включени в оценяването на лизинговото задължение, се състоят от фиксирани
плащания, променливи плащания въз основа на индекс или процент, суми, които се очаква да бъдат платими
съгласно гаранция за остатъчна стойност и плащания, произтичащи от опции, разумно сигурни за да се
упражняват.
След началната дата Групата оценява пасива по лизинга като увеличава балансовата стойност, за да отрази
лихвата по пасива по лизинга и намалява балансовата стойност, за да отрази извършените лизинговите
плащания, и преоценява балансовата стойност на пасива, за да отрази преоценките или измененията на
лизинговия договор или да отрази коригираните фиксирани по същество лизингови плащания.
Групата е изложена на потенциални бъдещи увеличения в променливите лизингови плащания въз основа на
индекс или лихвен процент, които не са включени в лизинговия пасив до влизането им в сила. Когато влязат
в сила корекциите в лизинговите плащания, въз основа на индекс или лихва, лизинговото задължение се
преоценява и коригира спрямо актива с право на ползване.
Когато лизинговият пасив се преоценява, съответната корекция се отразява в актива с право на ползване или
в печалбата и загубата, ако активът с право на ползване вече е намален до нула.
Групата е избрала да отчита краткосрочните лизингови договори и лизингови договори, основният актив по
които е с ниска стойност, като използва освобождавания от изискванията за признаване. Вместо признаване
на актив с право на ползване и задължение за лизинг, плащанията във връзка с тях се признават като разход в
печалбата или загубата на линейна линия през срока на лизинга.
В отчета за финансовото състояние, активите с право на ползване са включени в имоти, машини и съоръжения,
а задълженията за лизинг са включени в търговски и други задължения.
Групата като лизингодател
Счетоводната политика на Групата, по МСФО 16 не се е променила от сравнителния период.
Като лизингодател Групата класифицира лизинговите си договори като оперативен или финансов лизинг.
Лизингът се класифицира като финансов лизинг, ако прехвърля по същество всички рискове и ползи, свързани
със собствеността върху основния актив, и се класифицира като оперативен лизинг, ако не го прави.
4.15.2

Счетоводна политика, приложима преди 1 януари 2019 г.

Определянето дали дадено споразумение представлява или съдържа лизинг се базира на същността на
споразумението в неговото начало и изисква оценка относно това дали изпълнението на споразумението
зависи от използването на конкретен актив или активи и дали споразумението прехвърля правото за
използване на актива.
Групата като лизингополучател
Групата класифицира лизингов договор като финансов лизинг, ако той прехвърля в значителна степен всички
рискове и изгоди от собствеността върху наетия актив. В началото на лизинговия срок финансовия лизинг се
признава като актив и пасив в отчета за финансовото състояние с размер, който в началото на лизинговия
договор е равен на справедливата стойност на наетия актив или ако е по-ниска, по настоящата стойност на
минималните лизингови плащания. Лизинговите плащания се разпределят между финансовите разходи и
намалението на задължението по лизинга така, че да се получи постоянен лихвен процент върху оставащото
салдо на задължението. Финансовите разходи се признават директно в Отчета за печалбата или загубата.
Активите, придобити при условията на финансови лизинг се амортизират за срока на полезния живот на
актива. Ако обаче няма разумна степен на сигурност, че Групата ще придобие собствеността върху тях до
края на срока на лизинговия договор, активите се амортизират през по-краткия от двата срока - срока на
полезния живот на актива или срока на лизинговия договор.
Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от всички рискове и стопански
изгоди от собствеността върху дадения актив се класифицира като оперативен лизинг. Поради това активът
не се включва в отчета за финансовото състояние на лизингополучателя.
Лизинговите плащанията по договори за оперативен лизинг се признават като разход в печалбата или загубата
на база линейния метод за срока на лизинговия договор.
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Групата като лизингодател
Лизингов договор, при който Групата запазва в значителна степен всички рискове и изгоди от собствеността
върху наетия актив, се класифицира като оперативен лизинг. Първоначалните преки разходи, извършени от
Дружеството, във връзка с договарянето и уреждането на оперативен лизинг се прибавят към балансовата
стойност на наетия актив и се признават като разход през целия срок на лизинговия договор на същата база,
както лизинговите приходи. Условните наеми се признават като приходи в периода, в който бъдат заработени.
Приходът от наеми от оперативен лизинг се признава на базата на линейния метод в продължение на срока на
съответния лизинг
4.16

Тестове за обезценка на нефинансови активи

При изчисляване размера на обезценката Групата дефинира най-малката разграничима група активи, за която
могат да бъдат определени самостоятелни парични потоци (единица, генерираща парични потоци). В резултат
на това някои от активите подлежат на тест за обезценка на индивидуална база, а други - на база на единица,
генерираща парични потоци.
Към всяка отчетна дата Групата оценява дали съществуват индикации, че даден актив или единица,
генерираща парични потоци са обезценени. В случай на такива индикации или когато се изисква ежегоден
тест за обезценка на даден актив, Групата определя възстановимата стойност на този актив. Възстановимата
стойност на актива е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите за продажба на актива или
на единицата, генерираща парични потоци и стойността й употреба. Възстановимата стойност се определя за
отделен актив, освен в случаите, когато при използването на актива не се генерират парични потоци, които да
са в значителна степен независими от паричните потоци, генерирани от други активи или групи от активи.
Когато балансовата стойност на даден актив или единица, генерираща парични потоци е по-висока от
възстановимата стойност, тези активи или единици, генериращи парични потоци се считат за обезценени и
балансовата им стойност се намалява до възстановимата им стойност.
При определянето на стойността в употреба на актив, очакваните бъдещи парични потоци се дисконтират до
тяхната сегашна стойност като се използва норма на дисконтиране преди данъци, която отразява текущата
пазарна оценка на стойността на парите във времето и специфичните за актива рискове. Справедливата
стойност, намалена с разходите за продажбата се определя чрез използването на подходящ модел за оценка.
Направените изчисления се потвърждават чрез използването на други модели за оценка или други налични
източници на информация за справедливата стойност на актив или обект, генериращ парични потоци.
Загубите от обезценка се признават като разходи в консолидирания отчет за печалбата или загубата с
изключение на нетекущите активи, които преоценени пред предходни периоди и увеличението на
преоценката е признато в другия всеобхватен доход. В този случай, загубата от обезценка също се отнася в
другия всеобхватен доход до размера на по-рано признатата преоценка на съответния актив.
Към всяка отчетна дата, Групата преценява дали съществуват индикации, че загубата от обезценка на актив,
която е призната в предходни периоди, може вече да не съществува или пък да е намаляла. Ако съществуват
подобни индикации, Групата определя възстановимата стойност на актива или на обекта, генериращ парични
потоци. Загубата от обезценка се възстановява обратно само тогава, когато е настъпила промяна в
приблизителните оценки, използвани при определяне на възстановимата стойност на актива, след
признаването на последната загуба от обезценка. Възстановяването на загуба от обезценка е ограничено, така
че балансовата стойност на актива да не надвишава нито неговата възстановима стойност, нито да не
надвишава балансовата стойност (след приспадане на амортизация), която щеше да бъде определена, ако не е
била призната загуба от обезценка за актива в предходните години. Възстановяването на загуба от обезценка
се признава в консолидирания отчет за печалбата или загубата, освен ако активът не се оценява по преоценена
стойност, в който случай то се отчита като увеличение от преоценка.
4.17 Финансови инструменти
Финансов инструмент е всеки договор, който поражда финансов актив на едно предприятие и финансов пасив
или инструмент на собствения капитал на друго предприятие.
Финансов актив е всеки актив, който е представлява: парични средства, капиталов инструмент на друго
предприятие, договорно право да се получат или разменят при потенциално благоприятни условия парични
средства или финансови инструменти с друго предприятие, както и договор, който ще бъде уреден с
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инструменти на собствения капитал на Групата и е недериватив, при който то може или ще получи променлив
брой от своите капиталови инструменти, или дериватив, който може или ще бъде уреден, чрез размяна на
фиксирана сума парични средства или друг финансов активи, срещу фиксиран брой собствени капиталови
инструменти.
Финансов пасив е всеки пасив, които представлява: договорно право да се предоставят или разменят при
потенциално неблагоприятни условия парични средства или финансови инструменти с друго предприятие,
както и договор, който ще бъде уреден с инструменти на собствения капитал на издателя и е недериватив, при
който Групата може или ще получи променлив брой от капиталовите инструменти на предприятието, или
дериватив, който може или ще бъде уреден, по начин, различен от размяна на фиксирана сума парични
средства или друг финансов активи, срещу фиксиран брой капиталови инструменти на предприятието.
4.17.1. Финансови активи
Първоначално признаване и класификация
Групата първоначално признава финансов актив в момента, в който стане страна по договорно споразумение,
и го класифицира съгласно бизнес модела за управление на финансови активи и характеристиките на
договорените парични потоци.
Групата класифицира своите финансови активи, съобразно последващото им оценяване в три категории:
„финансови активи, оценявани по амортизирана стойност“, „финансови активи, оценявани по справедлива
стойност през друг всеобхватен доход“, или „финансови активи, оценявани по справедлива стойност в
печалба или загуба“, както това е уместно, съгласно договорните условия по инструментите и установените
бизнес модели в Групата, в съответствие с МСФО 9.
Бизнес моделът на Групата за управление на финансови активи се отнася до начина, по който управлява
финансовите си активи, за да генерира парични потоци. Бизнес моделът определя дали паричните потоци ще
бъдат резултат от събирането на договорните парични потоци, продажбата на финансовите активи или и
двете.
Първоначално оценяване
Първоначално всички финансови активи, с изключение на търговските вземания, се оценяват по тяхната
справедлива стойност, плюс преките разходи по транзакцията, в случай че не се отчитат по справедлива
стойност в печалбата и загубата, когато се признават първоначално нето от разходите по сделката.
Търговските вземания, които не съдържат съществен компонент на финансиране и за които Групата прилага
практически целесъобразната мярка по МСФО 15 в това отношение, се оценяват първоначално по съответната
цената на сделката, в съответствие с МСФО 15.
Последващо оценяване и представяне
За целите на последващото оценяване и представяне финансовите активи се класифицират в една от следните
категории: „финансови активи, оценявани по амортизирана стойност“ (дългови инструменти), „финансови
активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход с рекласифициране на натрупаните
печалби и загуби (дългови инструменти), „финансови активи, определени по справедлива стойност през друг
всеобхватен доход, без рекласифициране на натрупани печалби и загуби при отписване“ (капиталови
инструменти) или „финансови активи, оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата“ (дългови
и капиталови инструменти).
Класификационни групи
Финансови активи по амортизирана стойност (дългови инструменти)
Ръководството на Групата е преценило, че финансовите активи представляващи парични средства в банки,
търговски вземания, други вземания, съдебни и присъдени вземания и вземания от свързани лица, се държат
от Групата с цел получаване на договорените парични потоци и се очаква да доведат до парични потоци,
представляващи единствено плащания на главница и лихви (прилаган бизнес модел). Тези финансови активи
се класифицират и оценяват последващо по амортизирана стойност.
Тази категория включва парични средства в банки, търговски вземания, други вземания, съдебни и присъдени
вземания и вземания от свързани лица и предоставени заеми. Тази категория финансови активи е найсъществена за Групата.
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Групата оценява и измерва финансовите активи по амортизирана стойност, ако са изпълнени и двете от
следните условия:
•
•

Финансовият актив се държи в рамките на бизнес модел с цел да се държат финансови активи с цел
събиране на договорни парични потоци;
Договорените условия на финансовия актив водят до определени дати на паричните потоци, които са
единствено плащания на главници и лихви върху неизплатената главница.

Последващото оценяване се извършва, по метода на „ефективната лихва“, чрез който приходите от лихви се
изчисляват, като ефективният лихвен процент се прилага към брутната балансова стойност на инструментите.
За закупени или създадени активи, с първоначална кредитна обезценка и такива с призната впоследствие
кредитна обезценка, се прилага, съответно, коригирания за кредитни загуби ефективен лихвен процент и
ефективния лихвен процент, но по амортизираната стойност на актива.
Финансовите активи в тази категория се подлагат на преглед за обезценка към датата на всеки финансов отчет
на Групата, като промените се отразяват в печалбата или загубата.
Печалбите и загубите се признават в печалбата или загубата, когато активът бъде отписан, променен или
обезценен.
Финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход (капиталови инструменти)
При първоначалното им признаване Групата може да направи неотменим избор да класифицира определени
капиталови инструменти като такива, определени по справедлива стойност в другия всеобхватен доход, но
само когато те отговарят на определението за собствен капитал съгласно МСС 32 „Финансови инструменти:
представяне“ и не се държат с цел търгуване. Класификацията се определя на база индивидуално ниво,
инструмент по инструмент.
Последващото оценяване на тази категория инструменти се извършва по справедлива стойност, като
промените се признават в друг всеобхватен доход. Справедливите стойности се определят въз основа на
котирани цени на активен пазар, а когато няма такъв на база техники за оценяване, обикновено анализ на
дисконтираните парични потоци.
Печалбите и загубите от тези финансови активи никога не се рекласифицират в печалбата или загубата.
Дивидентите се признават в статия „финансови приходи“ в отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход, когато правото на плащане е установено.
Групата е направила неотменим избор да класифицира в тази категория малцинствените си капиталови
инвестиции, които държи дългосрочно и във връзка със своите бизнес интереси в тези дружества. Те се
търгуват на капиталови пазари.
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата
Групата оценява всички останали финансови активи, различни от тези, които са определени като оценявани
по амортизирана стойност или по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, по справедлива
стойност през печалбата и загубата.
В случай че по този начин се елиминира или намалява значително несъответствието в оценяването или
признаването на даден финансов актив, което би произтекло от признаване на резултати и промени въз основа
на различни бази, Групата може да приложи изключенията, съгласно МСФО 9 и при първоначално признаване
неотменимо да определи финансов актив, като оценяван по справедлива стойност през печалбата и загуба,
вкл. договори за доставка на нефинансова позиция. Такива финансови активи се представят в пояснителните
бележки към финансовия отчет отделно от другите инструменти, за които задължително се прилага този
подход на оценяване.
Отписване
Финансов актив (или, където е приложимо, част от финансов актив или част от група подобни финансови
активи) се отписва в случаи когато договорните права върху паричните потоци от актива са изтекли или
Групата е прехвърлила правата си за получаване на парични потоци от актива или е поела задължението да
изплати изцяло получените парични потоци без съществено забавяне на трета страна по споразумение
„прехвърляне”.
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При отписване на финансов актив в неговата цялост разликата между 1) балансовата стойност (измерена към
датата на отписване) и 2) полученото възнаграждение (включително всеки нов актив, получен без новото
поемане на нов пасив), се признават в печалбата или загубата.
Когато Групата е прехвърлила правата си за получаване на парични потоци от актив или е сключила
споразумение за прехвърляне, тя оценява дали и в каква степен са запазени рисковете и ползите от
собствеността. Когато нито прехвърли, нито запази съществено всички рискове и ползи от актива, нито
прехвърли контрола върху актива, Групата продължава да признава прехвърления актив до степента на
продължаващото му участие. В този случай Групата признава свързан пасив. Прехвърленият актив и
свързаният с него пасив се оценяват на база, която отразява правата и задълженията, които Групата е запазила.
Обезценка на финансови активи
Групата признава провизии за очаквани кредитни загуби за всички дългови инструменти, които не се отчитат
по справедлива стойност в печалбата или загубата, като прилага подход, представен в таблицата по долу:

5

Тип на финансовия актив
Краткосрочни
търговски
вземания
Търговски вземания с компонент
на финансиране
Краткосрочни
вземания
от
свързани лица
Вземания от свързани лица с
компонент на финансиране
Вземания по предоставени заеми

6

Парични средства и еквиваленти

7

Други финансови, съдебни
присъдени вземания

1
2
3
4

и

Категория по МСФО 9
Дългови инструменти, оценявани
по амортизирана стойност
Дългови инструменти, оценявани
по амортизирана стойност
Дългови инструменти, оценявани
по амортизирана стойност
Дългови инструменти, оценявани
по амортизирана стойност
Дългови инструменти, оценявани
по амортизирана стойност
Дългови инструменти, оценявани
по амортизирана стойност
Дългови инструменти, оценявани
по амортизирана стойност

Подход за обезценка
Опростен подход
Стандартизиран подход
Опростен подход
Стандартизиран подход
Стандартизиран подход
Стандартизиран подход
Опростен подход

Очакваните кредитни загуби представляват вероятностно претеглена оценка на кредитните загуби (т.е.
сегашната стойност на всеки недостиг на пари) за очаквания срок на финансовия инструмент. Паричен
дефицит е разликата между паричните потоци, дължими на Групата в съответствие с договора, и паричните
потоци, които Групата очаква да получи. Тъй като очакваните кредитни загуби отчитат размера и сроковете
на плащанията, очаквана кредитна загуба се признава дори ако Групата очаква активът да бъде изплатен
изцяло, но по-късно от срока, в който се дължи плащането.
Обезценката и загубите по финансовите инструменти се разглеждат на три етапа – на първите два като
очаквани кредитни загуби за загуби, които могат да възникнат в резултат на неизпълнение, а на третия като
кредитна обезценка (загуба), вече въз основа на доказателства за потенциално или фактическо неизпълнение
по инструментите.
Очакваните кредитни загуби за експозиции, за които не е налице значително увеличение на кредитния риск
спрямо първоначалното признаване, се признават за кредитни загуби, които е възможно да възникнат в
резултат на събития по неизпълнение през следващите 12 месеца. За кредитни експозиции, за които е налице
значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, се изисква корекция на загубата
за очакваните кредитни загуби спрямо оставащия живот на експозицията, независимо от времето на
неизпълнението (ОКЗ за целия срок на инструмента).
Вземания с елемент на финансиране - За изчислението на очакваните кредитни загуби на дългосрочни
вземания с елемент на финансиране, Групата прилага стандартизиран подход за обезценка. Съгласно този
подход Групата прилага „тристепенен” модел за обезценка въз основа на промени спрямо първоначалното
признаване на кредитното качество на финансовия инструмент (актив).
Очакваните кредитни загуби се признават на три етапа:
а. Финансов актив, който не е кредитно обезценен при първоначалното му възникване/придобиване, се
класифицира във Фаза 1. От първоначалното му признаване неговият кредитен риск и качества са обект на
непрекъснато наблюдение и анализи. Очакваните кредитни загуби на финансовите активи, класифицирани
във Фаза 1 се определят на база на кредитни загуби, които са резултат от възможни събития на неизпълнение,
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които биха могли да настъпят в рамките на следващите 12 месеца от живота на съответния актив (12-месечни
очаквани кредитни загуби за инструмента).
б. В случаите, когато след първоначалното признаване на финансов актив, кредитният му риск нарасне
значително и в резултат от това неговите качества се влошат, той се класифицира във Фаза 2. Очакваните
кредитни загуби на финансовите активи, класифицирани във Фаза 2 се определят за целия оставащ живот
(срок) на съответния актив, независимо от момента на настъпването на неизпълнението (очаквани кредитни
загуби за целия живот (срок) на инструмента).
в. В случаите, когато кредитният риск на финансов актив нарасне до ниво, което индикира, че има настъпило
събитие на неизпълнение, финансовият актив се счита за обезценен и той се класифицира във Фаза 3. На този
етап се установяват и изчисляват понесените загуби по съответния актив за целия му оставащ живот (срок).
Ръководството на Групата е разработило политика и комплекс от критерии за анализ, установяване и оценка
настъпване на състояние на „значително нарастване на кредитния риск”.
За търговските вземания и активите по договори, произтичащи от сделки в обхвата на МСФО 15, които
не съдържат съществен компонент на финансиране Групата прилага опростен подход в съответствие с МСФО
9, като признава загуба от обезценка за очаквани кредитни загуби въз основа на очакваната кредитна загуба
за целия срок на вземанията към всяка отчетна дата. Групата прилага матрица, чрез която се изчисляват
очакваните кредитни загуби по търговски вземания. Вземанията се категоризират по просрочие и се групират
по вид и клиентски сегменти с различни модели на кредитни загуби.
За изходни данни относно търговските вземания, Групата използва натрупания си опит в областта на
кредитните загуби по такива инструменти, за да оцени очакваните кредитни загуби. Ползваните исторически
данни са за периоди от 3 до 5 години назад, групирани по вида и съответните модели на клиентски сегменти,
и коригирани с прогнозни фактори, специфични за длъжниците и за съответната индустрия.
За парични средства в банки Групата признава обезценка за очаквани кредитни загуби като прилага
стандартизирания подход, като за определяне на загубата от неизпълнение в параметрите на модела се
използва кредитният рейтинг на финансовите институции, в които Групата е депозирала паричните си
средства.
Към всяка отчетна дата Групата определя стойността на обезценката за всеки инструмент в размер, равен на
очакваните загуби през целия живот, ако кредитният риск за този финансов инструмент се е увеличил
значително от момента на първоначалното признаване.
В случай че към отчетната дата, кредитният риск върху даден финансов инструмент не се е увеличил
значително спрямо момента на първоначалното признаване, обезценката за този финансов инструмент е в
размер равен на очакваните 12-месечни кредитни загуби.
Допълнителни оповестявания, свързани с обезценката на финансови активи, се съдържат и в следните
бележки:
➢
➢
➢
➢

Оповестявания на значими преценки и предположения бележка 4.29
Търговски и други вземания бележка 22
Парични средства бележка 26
Кредитен риск бележка 37

4.17.2. Финансови пасиви
Първоначално признаване, класификация и оценка
Групата признава в отчета за финансовото си състояние финансов пасив само когато стане страна по
договорни клаузи на финансовия инструмент.
При първоначално им признаване финансовите пасиви се класифицират като: „финансови пасиви, оценявани
впоследствие по амортизирана стойност“ (заеми и привлечени средства, търговски и други задължения) или
като „финансови пасиви, оценявани по справедлива стойност през печалба или загубата“.
Първоначалното признаване става на датата на уреждане и се извършва по справедлива стойност плюс, в
случаи на финансови пасиви, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата разходи,
директно относими към придобиването или издаването на финансовия пасив. Таксите за управление на
получените заеми се разсрочват за периода на ползване на заемите, чрез използване на метода на ефективния
лихвен процент и се включват в амортизираната стойност на заемите.
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Финансовите пасиви на Групата включват банкови заеми, търговски и други задължения и задължения по
финансов лизинг.
Според срока им на погасяване финансовите пасиви се класифицират на дългосрочни и краткосрочни.
Последващо оценяване
Последващата оценка на финансовите пасиви зависи от тяхната класификация, както е описано по-долу:
Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Финансовите пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, включват финансови
пасиви, държани за търгуване, и финансови пасиви, определени при първоначалното им признаване по
справедлива стойност в печалбата или загубата.
Финансовите пасиви се класифицират като държани за търгуване, ако са направени с цел обратно изкупуване
в близко бъдеще.
Печалбите или загубите от пасиви, държани за търгуване, се признават в отчета за печалбата или загубата и
другия всеобхватен доход.
Финансовите пасиви, определени при първоначалното им признаване по справедлива стойност в печалбата
или загубата, се определят на първоначалната дата на признаване и само ако са изпълнени критериите в
МСФО 9.
Групата не е определила финансови пасиви като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.
Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност
Категория „финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност“ включва получени заеми, търговски
задължения и други задължения, при които Групата е станала страна по договор или споразумение и които
следва да бъдат уредени нетно в парични средства. Тази категория е с най-съществен дял за финансовите
инструменти на Групата.
Получените заеми са временно привлечени средства срещу престация от български или чуждестранни банки
и други финансови институции, търговски заеми и др.
Банковите заеми са взети с цел дългосрочно подпомагане на дейността на Групата. Те са отразени в отчета за
финансовото състояние на Групата, нетно от разходите по получаването на заемите. Преки разходи по
сделката се отнасят в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на принципа на
начислението, като се използва методът на ефективния лихвен процент, и се прибавят към преносната
стойност на финансовия пасив до степента, в която те не се уреждат към края на периода, в който са
възникнали.
Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, като се използва методът на
ефективната лихва. Амортизираната стойност се изчислява, като се вземе предвид всяка отстъпка или премия
при придобиването, също такси или разходи, които са неразделна част от ефективния лихвен процент.
Разходите (изчислени чрез използването на метода на ефективната лихва) се включва като финансови разходи
в отчета за печалбата или загубата и други всеобхватен доход на ред „Финансови разходи”.
За финансовите пасиви, които се отчитат по амортизирана стойност, печалбата или загубата се признава в
печалбата или загубата за периода, когато финансовият актив или финансовият пасив се отписва или
обезценява и чрез процеса на амортизиране.
Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие се оценяват по
амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението.
Дивидентите, платими на едноличния акционер, се признават, когато дивидентите са одобрени на Общото
събрание.
Отписване
Групата отписва финансов пасив само когато уреди (изпълни) задължението, изтече срокът на задължението
или кредиторът се откаже от правата си.
Когато съществуващ финансов пасив е заменен от друг от същия заемодател при съществено различни
условия или условията на съществуващо задължение са съществено променени, такава размяна или промяна
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се третира като отписване на първоначалното задължение и признаване на нов пасив. Разликата в съответните
балансови стойности се признава в отчета за печалбата или загубата.
Разликата между балансовата стойност на финансовия пасив, уреден или прехвърлен на друга страна, и
заплатеното за уреждането, включително пари и прехвърляне на непарични активи, се признава в печалби и
загуби за периода.
4.18 Компенсиране на финансови инструменти
Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и нетната сума се представя в консолидирания
отчет за финансовото състояние, когато е налице юридически упражняемо право за компенсиране на
признатите суми и Групата има намерение за уреждане на нетна база или за едновременно реализиране на
активите и уреждане на пасивите.
4.19 Справедлива стойност на финансовите инструменти
Към всяка отчетна дата справедливата стойност на финансови инструменти, които се търгуват активно на
пазарите, се определя на база на котирани пазарни цени или котировки от дилъри (цени „купува” за дълги
позиции и цени „продава” за къси позиции), без да се приспадат разходи по сделката.
Справедливата стойност на финансови инструменти, за които няма активен пазар, се определя с помощта на
техники за оценяване. Тези техники включват използване на скорошни пазарни преки сделки; препратки към
текущата справедлива стойност на друг инструмент, който е в значителна степен същия; анализ на
дисконтираните парични потоци и други модели за оценка.
4.20

Материални запаси

Материалните запаси включват материали, продукция, незавършено производство и стоки. В себестойността
на материалните запаси се включват директните разходи по закупуването или производството им,
преработката и други преки разходи, свързани с доставката им, както и част от общите производствени
разходи, определена на базата на нормален производствен капацитет. Финансовите разходи не се включват в
стойността на материалните запаси. Към края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по
по-ниската от себестойността им и тяхната нетна реализуема стойност. Сумата на всяка обезценка на
материалните запаси до нетната им реализуема стойност се признава като разход в периода на обезценката.
Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните запаси, намалена с
очакваните разходи за завършване на производствения цикъл и разходи по продажбата. В случай че
материалните запаси са били вече обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен
период се окаже, че условията довели до обезценката не са вече налице, то се възприема новата им нетна
реализуема стойност. Сумата на възстановяването може да бъде само до размера на балансовата стойност на
материалните запаси преди обезценката. Сумата на обратно възстановяване на стойността на материалните
запаси се отчита като намаление на разходите за материали за периода, в който възниква възстановяването.
Групата определя разходите за материални запаси, като използва метода среднопретеглена стойност.
При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход в периода, в който
е признат съответният приход.
Ядрено гориво
Горивото, заредено в реакторите, представлява остатък от стойността (остатъчния ресурс) на ядреното гориво,
намиращо се в реакторите към отчетната дата. Изчисленията са базирани на утвърдена „Методика за отчитане
на доставките, зарядките и разхода за свежо ядрено гориво в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, като се взимат под
внимание стойността на зареденото свежо ядрено гориво през съответната горивна кампания и прогнозната
горивна компонента, която се определя, като се раздели стойността на зареденото ядрено гориво в реактора
на прогнозния разчет за производство на електроенергия за периода в КВтч. Произведението на произведената
бруто енергия от съответния блок за горивната кампания и горивната компонента, представлява разходът за
ядрено гориво през съответния период.
Оперативен газ
Оперативните количества природен газ се отчитат като материални запаси. Първоначално природният газ се
оценява по покупна цена плюс разходи по транспортирането му. При потребление оперативният природен газ
се отчита по среднопретеглена цена. Оперативният газ е оценен по по-ниската от цена на придобиване и нетна
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реализуема стойност. Нетна реализуема стойност е определената от Комисията за енергийно и водно
регулиране цена, приложима за тримесечието, следващо датата на баланса.
Разходи за разкривка
Разходите представляват разходи за разкривка на въглищните залежи. Тези разходи включват геодезични
изследвания, проучвателни работи, разработване на рудниците и други преки разходи, свързани с
подготовката за изземване на въглищата. Разходите се разсрочват на база на количествата въглища,
подготвени за изземване в края на годината и се представят като част от незавършеното производство на
материални запаси.
4.21

Данъци върху дохода

Текущ данък върху доходите
Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по сумата, която се очаква
да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При изчисление на текущите данъци се прилагат
данъчните ставки и данъчните закони, които са в сила или са в значителна степен приети към отчетната дата.
Ръководството анализира отделните позиции в данъчната декларация, за които приложимите данъчни
разпоредби са предмет на тълкуване и признава провизии, когато това е уместно.
Текущите данъци се признават директно в собствения капитал (а не в печалбата или загубата), когато данъкът
се отнася до статии, които са били признати директно в собствения капитал.
Отсрочен данък върху доходите
Отсрочените данъци се признават по балансовия метод за всички временни разлики към отчетната дата, които
възникват между данъчната основа на активите и пасивите и техните балансови стойности.
Отсрочени данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики:
- освен до степента, до която отсроченият данъчен пасив възниква от първоначално признаване на актив
или пасив от дадена сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната печалба,
нито върху данъчната печалба или загуба към момента на извършване на сделката; и
- за облагаеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества, асоциирани предприятия и
участия в съвместни предприятия, освен до степента, до която Групата е в състояние да контролира
времето на обратното проявление на временната разлика и съществува вероятност временната разлика да
не се прояви обратно в предвидимо бъдеще.
Активи по отсрочени данъци се признават за всички намаляеми временни разлики, пренесени неизползвани
данъчни кредити и неизползвани данъчни загуби, до степента, до която е вероятно да е налице облагаема
печалба, срещу която да бъдат използвани намаляемите временни разлики, пренесените неизползвани
данъчни кредити и неизползваните данъчни загуби:
- освен ако отсроченият данъчен актив възниква от първоначално признаване на актив или пасив от дадена
сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната печалба, нито върху данъчната
печалба или загуба към момента на извършване на сделката; и
- за намаляеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества, асоциирани предприятия
и участия в съвместни предприятия, отсрочен данъчен актив се признава единствено до степента, до която
има вероятност временната разлика да се прояви обратно в обозримо бъдеще и да бъде реализирана
облагаема печалба, срещу която да се оползотвори временната разлика.
Групата извършва преглед на балансовата стойност на отсрочените данъчни активи към всяка отчетна дата и
я намалява до степента, до която вече не е вероятно да бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, която
да позволява целия или част от отсрочения данъчен актив да бъде възстановен. Непризнатите отсрочени
данъчни активи се преразглеждат към всяка отчетна дата и се признават до степента, до която е станало
вероятно да бъде реализирана бъдеща облагаема печалба, която да позволи отсрочения данъчен актив да бъде
възстановен.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила за
периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди, въз основа на данъчните ставки (и данъчните
закони), действащи или влезли в сила, в значителна степен, към отчетната дата.
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Отсрочените данъци, свързани със статии, признати извън печалбата или загубата, се признават извън
печалбата или загубата. Отсрочените данъци се признават в зависимост от свързаната с тях сделка или в
другия всеобхватен доход, или директно в собствения капитал.
Групата компенсира отсрочени данъчни активи и пасиви само тогава, когато има законово право да приспада
текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви и отсрочените данъчни активи и пасиви се отнасят до
данъци върху дохода, наложени от един и същ данъчен орган за едно и също данъчнозадължено предприятие.
4.22 Търговски вземания
Търговските вземания представляват безусловно право на Групата да получи възнаграждение по договори с
клиенти и други контрагенти (т.е. то е обвързано само с изтичане на време преди изплащането на
възнаграждението).

Първоначално оценяване
Търговските вземания се представят и отчитат първоначално по справедлива стойност на база цената на
сделката, която стойност е обичайно равна на фактурната им стойност, освен ако те съдържат съществен
финансиращ компонент, който се начислява допълнително. В този случай те се признават по сегашната им
стойност, определена при дисконтова норма в размер на лихвен процент, преценен за присъщ на клиента длъжник.

Последващо оценяване
Групата държи търговските вземания единствено с цел събиране на договорни парични потоци и ги оценява
последващо по амортизирана стойност, намалена с размера на натрупаната обезценка за кредитни загуби.

Обезценка
Групата прилага модела на очакваните кредитни загуби за целия срок на всички търговски вземания,
използвайки опростения подход, допускан от МСФО 9, и на база матричен модел за процента на загубата.
4.23

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и краткосрочните депозити в консолидирания отчет за финансовото състояние включват
парични средства по банкови сметки, в брой и краткосрочни депозити с първоначален падеж от три или помалко месеца.
Последващо оценяване
Паричните средства и еквиваленти в банки се представят последващо по амортизирана стойност намалена с
натрупаната обезценка за очаквани кредитни загуби.
4.24

Нетекущи активи и пасиви, класифицирани като държани за разпределение към собственика

Когато Групата е поела ангажимент да разпредели актив (или група за изваждане от употреба) към
собственика, активът или групата за освобождаване се класифицират като държани за разпределение към
собственика и се представят отделно в консолидирания отчет за финансовото състояние. За тази цел активите
трябва да са на разположение за незабавно разпределение в настоящото им състояние и разпределението
трябва да е много вероятно. За да бъде разпределението много вероятно, трябва да са започнати действия за
приключване на разпределението и трябва да се очаква то да бъде завършено в рамките на една година от
датата на класификацията. Действията, необходими за приключване на разпределението, трябва да посочват,
че е малко вероятно в разпределението да бъдат направени съществени промени или то да бъде оттеглено.
Пасиви се класифицират като държани за разпределение към собственика и се представят като такива в
консолидирания отчет за финансовото състояние, само ако са директно свързани с групата за освобождаване.
Активи, класифицирани като държани за разпределение към собственика, се оценяват по по-ниската от
тяхната балансова стойност непосредствено след тяхното определяне като държани за разпределение към
собственика и тяхната справедлива стойност, намалена с разходите по разпределението им. Активите,
класифицирани като държани за разпределение към собственика, не подлежат на амортизация след тяхното
класифициране като държани за разпределение към собственика.
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4.25

Собствен капитал, резерви и плащания на дивиденти

Акционерният капитал на компанията майка отразява номиналната стойност на емитираните акции.
Другите резерви включват общи резерви и допълнителни резерви.
В резерви от преоценка до справедлива стойност се отчитат преоценките на финансови активи на
разположение за продажба, както и делът на Групата от резултатите от дейността и преоценка на финансови
активи/пасиви, признати директно в собствения капитал на асоциирани или съвместни дружества.
Преоценъчният резерв на нефинансови активи е формиран от разликата между балансовата и справедливата
стойност на активи от имоти, машини и съоръжения към датата на преоценка, намалена със съответстващия
й отсрочен данъчен пасив.
Резервът от преизчисление на чуждестранна дейност включва валутни курсови разлики при превалутиране на
отчетите на дъщерни предприятия, на които функционалната им валута е различна от валутата на представяне
на Групата.
Резервът от преоценка на планове с дефинирани доходи включва преоценките по планове с дефинирани
доходи на персонала, определени с доклади на независими актюерски оценители.
Неразпределената печалба/(натрупаната загуба) включва текущия финансов резултат и натрупаните печалби
и непокрити загуби от минали години.
Задълженията за плащане на дивиденти на едноличния акционер се включват на ред „Задължения към
свързани лица” в консолидирания отчет за финансовото състояние, когато дивидентите са одобрени за
разпределение от едноличния собственик преди края на отчетния период.
Всички транзакции със собственика са представени отделно в консолидирания отчет за промените в
собствения капитал.
4.26

Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите

Краткосрочни доходи
Краткосрочните доходи за наетия персонал под формата на възнаграждения, бонуси и социални доплащания
и придобивки (изискуеми за уреждане в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е
положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия) се признават като разход в консолидирания отчет
за печалбата или загубата, освен ако даден МСФО не изисква тази сума да се капитализира в себестойността
на определен актив, за периода, в който е положен трудът за тях и/или са изпълнени изискванията за тяхното
получаване като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки).
Групата отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали поради неизползван платен
годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да бъдат ползван в рамките на 12 месеца след датата на
отчетния период, през който наетите лица са положили труда, свързан с тези отпуски. Към датата на всеки
финансов отчет дружествата в Групата правят оценка на сумата на очакваните разходи по натрупващите се
компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на
натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка за сумите за самите възнаграждения и
на вноските по задължителното обществено и здравно осигуряване, които работодателят дължи върху тези
суми.
Дългосрочни доходи при пенсиониране
Групата дължи пенсионни възнаграждения на служителите си по планове с дефинирани доходи и по планове
с дефинирани вноски.
Планове с дефинирани вноски
Планове с дефинирани вноски са пенсионни планове, по които Групата внася фиксирани вноски в държавни
фондове.
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за фонд
„Пенсии”, Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), фонд „Общо заболяване и
майчинство” (ОЗМ), фонд „Безработица”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ) и
здравно осигуряване (ЗО).
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Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО и Закона за
бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в
съответствие с правилата от Кодекса за социално осигуряване (КСО) .
Тези осигурителни пенсионни планове, прилагани от Групата в качеството й на работодател, са планове с
дефинирани вноски. При тях работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фондове, както
и в универсални и професионални пенсионни фондове - на база фиксирани по закон проценти и няма правно
или конструктивно задължение да доплаща във фондовете бъдещи вноски в случаите, когато те нямат
достатъчно средства да изплатят на съответните лица заработените от тях суми за периода на трудовия им
стаж. Аналогични са и задълженията по отношение на здравното осигуряване.
Дължимите от Групата вноски по плановете с дефинирани вноски за социалното и здравно осигуряване се
признават като текущ разход в консолидирания отчет за печалбата или загубата, освен ако даден МСФО не
изисква тази сума да се капитализира в себестойността на определен актив и като текущо задължение.
Планове с дефинирани доходи
Съгласно българското трудово законодателство Групата като работодател е задължена да изплати две или
шест брутни месечни заплати на своите служители при пенсиониране в зависимост от прослуженото време.
Ако служителят е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж, той трябва
да получи шест брутни месечни заплати при пенсиониране, а ако е работил по-малко от 10 години при същия
работодател – две брутни месечни заплати. Съгласно колективните трудови договори на част от дружествата
в Групата се изплащат по – големи размери на обезщетенията от предвидените в закона. Планът за доходи на
персонала при пенсиониране не е финансиран.
Групата определя своите задължения за изплащане на доходи на персонала при пенсиониране като използва
актюерски метод на оценка. Ръководството на Групата оценява задължението по изплащане на дефинирани
доходи веднъж годишно с помощта на независим актюер. Оценката на задълженията е базирана на стандартни
проценти на инфлацията, очаквана промяна на разходите за медицинско обслужване и смъртност. Бъдещи
увеличения на заплатите също се вземат под внимание. Дисконтовите фактори се определят към края на всяка
година като се взима предвид доходността на висококачествени корпоративни облигации, които са
деноминирани във валутата, в която доходите ще бъдат платени и са с падеж, близък до този на съответните
пенсионни задължения.
Разходите за пенсионни възнаграждения на служителите, свързани с текущия стаж, са включени в „Разходи
за персонала”, а сумата на дисконтирането на задълженията е включено като лихвен разход във „Финансови
разходи”. Актюерските печалби/загуби се признават в другия всеобхватен доход и се отнасят към резервите
на Групата.
Задължението за доходи на персонала при пенсиониране, представено в консолидирания отчет за
финансовото състояние, се състои от настоящата стойност на задължението за изплащане на тези доходи.
4.27 Провизии
Провизии се признават, когато Групата има сегашно задължение (правно или конструктивно) в резултат на
минали събития, когато има вероятност за погасяване на задължението да бъде необходим поток от ресурси,
съдържащ икономически ползи и когато може да бъде направена надеждна оценка на стойността на
задължението. Когато Групата очаква, че някои или всички необходими за уреждането на провизията разходи
ще бъдат възстановени, например съгласно застрахователен договор, възстановяването се признава като
отделен актив, но само тогава когато е практически сигурно, че тези разходи ще бъдат възстановени.
Разходите за провизии се представят в консолидирания отчет за печалбата или загубата, нетно от сумата на
възстановените разходи. Когато ефектът от времевите разлики в стойността на парите е съществен,
провизиите се дисконтират като се използва текуща норма на дисконтиране преди данъци, която отразява,
когато е уместно, специфичните за задължението рискове. Когато се използва дисконтиране, увеличението на
провизията в резултат на изминалото време се представя като финансов разход.
Провизия за разходи за опазване на околната среда
Провизия за разходи за опазване на околната среда се признава, когато е вероятно, че ще бъдат извършени
разходи или възстановителни работи, и Групата е задължена, по закон или по договорно задължение, да
предприеме такива действия. Когато се очаква разходите да бъдат извършени в рамките на продължителен
период, като провизия се признава настоящата стойност на очакваните бъдещи разходи, като ефектите от
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дисконтиране се отчитат като финансови приходи и разходи. Към отчетната дата в настоящия консолидиран
годишен финансов отчет е призната провизия за разходи за опазване на околната среда, отнасяща се до
разходи, за които има правно задължение да бъдат извършени във връзка с обезвреждане на луминисцентни
и други съдържащи живак лампи, обезвреждане и рециклиране на акумулаторни батерии, обезвреждане,
рециклиране и подмяна на кондензаторни батерии съдържащи ПХБ с нови и утилизация на белилната пръст,
използвана в базата за регенерация на масла.
Провизия за рекултивация
Провизия за очакваните разходи за рекултивация на нарушените от въгледобива земи в „Мини Марица-изток”
ЕАД е начислена, като са взети предвид изискванията на действащото екологично законодателство,
предстоящите за изземване земи, иззетите нерекултивирани земи, стойността на рекултивация на 1 дка земя,
както и очакваните количества запаси от въглища до 2043 година. Провизията не е дисконтирана, като
съответно не е представена в настоящия консолидиран финансов отчет по настояща стойност, поради това че
съществува значителна несигурност относно обема на извършваните дейности по рекултивация на земите във
времето.
Провизия за рекултивация на нарушени терени за депониране на гипс от сероочистващи инсталации
Съгласно Наредба 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане
и оползотворяване на хумусния пласт Групата има задължение да извърши технологична и биологична
рекултивация на депо, след неговото запълването с гипс от сероочистващи инсталации. Според капацитета на
депото и количеството депониран гипс се очаква депото да се запълни за 5 години. Стойността на
технологичната и биологичната рекултивация по проект е в размер на 5,488 хил. лв. Съгласно МСС 16
„Имоти, машини и съоръжения”, т. 17 (в) в стойността на актива е включена първоначалната приблизителна
оценка на очаквания разход за възстановяване на площадката (рекултивация на терена), където се е намирал
активът, след като бъде изваден от употреба.
Провизия за извеждане на ядрени съоръжения
Съгласно нормативните изисквания, когато реализацията на проекта за извеждане от експлоатация се окаже
по-скъпа от одобрените от Управителния съвет на фонд „ИЕЯС“ оценки, необходимите допълнителни
разходи са за сметка на лицето, което последно е експлоатирало ядреното съоръжение (в случая АЕЦ
Козлодуй). Тъй като към датата на одобряване на консолидирания финансов отчет няма ясна национална
стратегия за извеждането на ядрени съоръжения от експлоатация и не е направена оценка на прогнозните
разходи за проекта от страна на фонд „ИЕЯС“, Групата не може надеждно да оцени задължението и не е
признала провизия за извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация към 31 декември 2019 г. и 31
декември 2018 г.
Провизия за транспорт, преработка и съхранение на отработено ядрено гориво
Съгласно действащата Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци
до 2030 г., приета с решение на Министерския съвет на 02.09.2015 г., „АЕЦ Козлодуй” ЕАД има нормативно
задължение да извърши транспорт на минимум 50 тона тежък метал годишно отработено ядрено гориво (ОЯГ)
за преработка и съхранение в Русия, при наличието на благоприятни финансово икономически условия.
Квоти за емисии на парникови газове
Квотите за емисии на парникови газове (тон еквивалент на въглероден диоксид) се отчитат по „нетния пасивен
метод”, според който Групата признава пасив за емисиите на въглероден диоксид, когато емисиите са
излъчени и са в превишение над разпределените (съгласно националния план за разпределение на квоти за
търговия с емисии на парникови газове) и допълнително закупени квоти. Количеството емисии, което е над
разпределените на Групата квоти за годината, се закупува от свободния пазар. Групата текущо признава
разход и съответно задължение за емисиите, които са в повече от разпределените квоти. Оценката на тези
емисии е възможно най-добрата преценка за бъдещите ресурси, които ще са необходими за закупуването им,
т.е. пазарната цена към края на отчетния период.
4.28

Правителствени дарения и отсрочени финансирания

Правителствените дарения и отсрочените финансирания се признават, когато съществува разумна сигурност,
че дарението/финансирането ще бъде получено и че всички свързани с него условия ще бъдат изпълнени.
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Когато дарението/финансирането е свързано с разходна позиция, то се признава като приход за периодите,
необходими за съпоставяне на дарението/финансирането на систематична база с разходите, които то е
предвидено да компенсира. Когато дарението/финансирането е свързано с придобиване на нетекущ актив, то
се представя като приход за бъдещ период и се признава в печалбата или загубата на равни суми за очаквания
срок на полезен живот на свързания с него актив.
Когато Групата получава непарични правителствени дарения, дарението и активът се отчитат по номинална
стойност, като дарението/финансирането се признава като приход в печалбата или загубата на равни части
всяка година за срока на полезния живот на актива.
4.29 Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната политика. Несигурност на
счетоводните приблизителни оценки
Изготвянето на консолидирания финансов отчет налага ръководството да направи преценки, приблизителни
оценки и предположения, които влияят върху стойността на признатите активи и пасиви и оповестяването на
условни пасиви към отчетната дата, както и върху отчетените приходи и разходи за периода. Несигурността,
свързана с направените предположения и приблизителни оценки, би могла да доведе до фактически резултати,
които да изискват съществени корекции в балансовите стойности на съответните активи или пасиви в
следващи отчетни периоди.
Приблизителните счетоводни оценки и съответните съществени допускания се проверяват текущо.
Резултатите от промяна в приблизителните счетоводни оценки се признават в периода, в който е направена
промяната, както и във всеки бъдещ засегнат период.
Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, както и основни източници на
несигурност при използването на приблизителни счетоводни оценки, които оказват най-значително влияние
върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи е представена по-долу.
Дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия
Групата е сключила дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия със следните контрагенти,
опериращи топлоелектроцентрали в Маришкия басейн – „Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД (за 15 години),
и „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД (за 15 години). Въз основа на сключените дългосрочни споразумения
Групата има право да заявява количества електроенергия, които всяка една от двете топлоелектроцентрали да
произведе за определен период от време на база инсталираните производствени мощности, като Групата чрез
дъщерното предприятие НЕК ЕАД е задължена да изкупува минималните договорени количества произведена
електроенергия и съответстващата й разполагаемост за срока на договора. При нужда Групата има
възможност да заявява по-големи количества от минимално договорените, като закупи и съответстващата им
разполагаемост.
Ръководството на Групата счита, че тъй като всички съществени рискове и изгоди от използването
упоменатите топлоелектроцентрали не се поемат от Групата, чрез дъщерното дружество НЕК ЕАД, не
попадат в обхвата на МСФО 16. Допълнителна информация за дългосрочните споразумения за закупуване на
електрическа енергия е представена в бележка 40.
Резултатът от направения преглед и анализ на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия е
представен в раздел 3.2. Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила от 1
януари 2019 г., МСФО 16 „Лизинг”.
Отсрочени данъчни активи
Отсрочени данъчни активи се признават за всички неизползвани данъчни загуби до размера, до който е
вероятно данъчна печалба да бъде призната, срещу която загубите могат да бъдат използвани. Определянето
на сумата на отсрочените данъчни активи изисква ръководството да направи предположение за
продължителността на периода и приблизителна оценка за размера на бъдещите данъчни печалби,
включително преценка на бъдещата стратегия за данъчно планиране. Групата не е признала отсрочени
данъчни активи за всички данъчни загуби. Допълнителна информация е представена в бележка 23.
Справедлива стойност на имоти, машини и съоръжения
Групата отчита последващо основни групи имоти, машини и съоръжения по преоценена стойност, като
използва доклади на независими външни оценители за определяне на справедливата им стойност. Подробна
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информация относно преоценката, използваните оценителски методи, допускания и преценки при определяне
на справедливата стойност е представена в бележка 19.
Спецификата на активите на Групата и динамичната икономическа среда в сферата на енергетиката, в която
тя оперира, биха могли да доведат до вариации в използваните допускания и преценки при определяне на
справедливите стойности на тези имоти, машини и съоръжения.
Провизии на Групата
Групата признава провизии за опазване на околната среда, за рекултивация, за превишаване над квотите за
емисии на парникови газове и други. Определянето на провизиите изисква ръководството да направи
преценка относно очакваните разходи, необходими за покриване на съответните задължения на Групата, и
времевия период. Към 31 декември 2019 г. най-добрата преценка за необходимите провизии е представена в
бележка 32.
Провизия за опазване на околната среда и други провизии
Групата признава провизия за опазване на околната среда, провизии за правни искове и други провизии.
Определянето на провизиите изисква ръководството да направи преценка относно очакваните разходи,
необходими за покриване на съответните задължения на Групата и времевия период. Към 31 декември 2019 г.,
най-добрата преценка за тези провизии е представена в бележка 32.
Провизия за транспорт, преработка и съхранение на отработено ядрено гориво
Съгласно действащата Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци
до 2030 г., приета с решение на Министерския съвет на 2 септември 2015 г., Групата, чрез дъщерно дружество
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД има нормативно задължение да извърши транспорт на минимум 50 тона тежък метал
годишно отработено ядрено гориво (ОЯГ) за преработка и съхранение в Русия, при наличието на
благоприятни финансово икономически условия.
През 2018 г. между АЕЦ „Козлодуй”, ФГУП „ПО „МАЯК”, Русия и Евратом Агенцията по доставките,
Люксембург е подписано рамково Допълнение към Договора за транспортиране, временно технологично
съхранение и преработка в Русия на 414 касети ОЯГ от ВВЕР-1000 в периода 2019-2023 г. С оглед на
продължителния характер на подготвителните дейности за осъществяване на извозването на ОЯГ,
включително организационно-технически мероприятия, изготвяне на необходимата документация,
получаване на сертификати и разрешителни, транспорта на ОЯГ от ВВЕР-1000 за технологично съхранение и
преработка се планира да бъде осъществен през втората половина на 2020 г.
През 2019 г. не е изпълнен ангажиментът по Стратегията за извозване на 50 т. ТМ ОЯГ от ВВЕР-1000, с оглед
на което в текущите разходи на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за 2019 г. са начислени разходи за провизия за
задължение за извозване на отработено ядрено гориво от ВВЕР-1000 за технологично съхранение и
преработка, в размер на 40,828 хил. лв. Размерът на начислената провизия се базира на актуализирана
надеждна оценка за стойността на 1 превоз на ОЯГ от ВВЕР-1000 (96 касети), в съответствие със
Счетоводните политики на Групата и изискванията на МСС 37 „Провизии, условни активи и условни пасиви”.
Към края на отчетния период завършващ на 31 декември 2019 г. сумата на признатата провизия, необходима
за покриване на настоящото задължение за управление на ОЯГ е 81,652 хил. лв., включваща стойността на
неосъществените превози на ОЯГ от ВВЕР-1000 за технологично съхранение и преработка за 2018 г. и 2019
г.
Провизия за извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация
Съгласно изискванията на МСС 37 „Провизии, условни пасиви и условни активи“ задължения, чиято стойност
и възникване във времето са несигурни, са провизия. Провизиите се признават, само ако са налице следните
условия:
предприятието има сегашно задължение, произтичащо от минало събитие;
възможно е за погасяване на задължението да бъде необходим изходящ поток от ресурси на
предприятието, съдържащи икономически ползи; и
може да се направи надеждна прогнозна оценка на стойността на задължението.
Изхождайки от изискванията на стандарта за понятието „надеждна прогнозна оценка”, Групата не е начислило
разходи за провизии за „извеждане на ядрените съоръжения от експлоатация” и за „безопасно съхранение на
отработено ядрено гориво” поради следните причини:
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Групата e подчинено на специални нормативни актове – Закон за безопасното използване на ядрената
енергия, Наредби за ценообразуване и приети от Министерския съвет Постановления за набиране на средства
във фонд „РАО” и фонд „ИЕЯС”. Съгласно изискванията на тези нормативни актове в индивидуалния отчет
за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход са начислени текущи разходи за дължими вноски към
тези фондове, които се превеждат по бюджетни сметки. Спазвайки принципа за „съпоставимост на приходите
и разходите” от Закона за счетоводството в цената на ел. енергията за регулиран пазар, определена от КЕВР,
е признат разход до размера на дължимите вноски към фондовете „ИЕЯС” и „РАО”;
Във връзка със споразуменията с Европейската комисия за предсрочно затваряне на блокове от 1 до
4 са договорени от Държавата, финансирания от външни източници за изграждане на хранилище за сухо
съхранение на отработеното ядрено гориво (ОЯГ), за покриване на разходи за заплати и осигуровки на
персонала от трети и четвърти блок и други финансирания;
Извършено е безвъзмездно предаване на активите от първи и втори блок през декември 2008 г.
съгласно Решение №839 на Министерски съвет от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на ДП „РАО”, гр. София с
предмет на дейност „извеждане от експлоатация”. С Решение на МС № 1038 от 19 декември 2012 г. блокове
3 и 4 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД са обявени като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и е
определено предоставянето им за управление на ДП „РАО“. На 1 март 2013 г. имуществото, принадлежащо
към 3 и 4 блок, заедно със съответния персонал са прехвърлени на ДП „РАО”.
Съгласно нормативните изисквания, когато реализацията на проекта за извеждане от експлоатация се окаже
по-скъпа от одобрените от Управителния съвет на фонд „ИЕЯС“ оценки, необходимите допълнителни
разходи са за сметка на лицето, което последно е експлоатирало ядреното съоръжение (в случая АЕЦ
Козлодуй).Тъй като към датата на одобряване на индивидуалния финансов отчет не е направена оценка на
прогнозните разходи за проекта от страна на фонд „ИЕЯС“, Дружеството не може надеждно да оцени
задължението и не е признало провизия за извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация към 31 декември
2019 г. и 31 декември 2018 г.
Доходи на персонала при пенсиониране
Задължението за доходи на персонала при пенсиониране се определя чрез актюерска оценка. Тази оценка
изисква да бъдат направени предположения за нормата на дисконтиране, бъдещото нарастване на заплатите,
текучеството на персонала и нивата на смъртност. Поради дългосрочния характер на доходите на персонала
при пенсиониране, тези предположения са обект на значителна несигурност. Към 31 декември 2019 г.,
задължението на Групата за доходи на персонала при пенсиониране е в размер на 293,611 хил. лв. (31 декември
2018 г.: 227,964 хил. лв.). Допълнителна информация за задълженията на Групата за доходи на персонала при
пенсиониране е представена в бележка 31.
Полезен живот на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи
Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки отчетен период. Към
31 декември 2019 г. ръководството определя полезния живот на активите, който представлява очакваният срок
на ползване на активите от Групата. Информация за полезния живот на имотите, машините и съоръженията и
нематериалните активи е представена в бележка 4.12. Балансовите стойности на активите са анализирани в
бележки 19 и 20. Действителният полезен живот може да се различава от направената оценка поради
техническо и морално изхабяване.
Обезценка на материални запаси
Групата признава обезценка на обездвижени и залежали материални запаси до тяхната нетна реализуема
стойност. Ръководството оценява годишно адекватността на тази обезценка и себестойността на материалните
запаси се намалява до тяхната очаквана нетна реализуема стойност. Към 31 декември 2019 г. най-добрата
преценка за необходимата обезценка на материалните запаси е в размер на 4,144 хил. лв. (31 декември 2018
г.: 4,465 хил. лв.). Допълнителна информация е представена в бележка 24.
Признаване и оценка за очаквани кредитни загуби на дългови инструменти, оценявани по амортизирана
стойност
Измерването на очакваната кредитна загуба на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност
(предоставени заеми, вземания, парични средства и парични еквиваленти) изисква използването на модели и
съществени предположения за бъдещи икономически условия и кредитно поведение на клиенти и длъжници.
За прилагането на тези изисквания ръководството на Групата прави редица съществени преценки определяне
на критерии за идентифициране и оценка на значително увеличение на кредитния риск, подходящи модели и
предположения за измерване на очакваните кредитни загуби, установяване и оценка за зависимостта между
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историческите проценти на просрочие и поведението на определени макропоказатели, за да се отразят
ефектите в бъдеще при изчисленията на очакваните кредитни загуби.
Подход за обезценка на парични средства в банки
Паричните средства и паричните еквиваленти са най-високо ликвидните финансови инструменти. Те не са
носители на сетълмент риск, а ликвидният риск, който носят е ограничен до техническата възможност дадено
разпореждане с тях да не бъде изпълнено. Паричните средства, депозирани в банки, обаче са носители на
кредитен риск от контрагента (риск от неизпълнение). Рискът от контрагента представлява вероятността
насрещната страна по финансова сделка да не изпълни своите договорни задължения. Групата прилага
стандартизирания подход за изчисление на очакваните кредитни загуби на паричните средства в банки, като
за определяне на загубата от неизпълнение в параметрите на модела се използва кредитният рейтинг на
финансовите институции, в които Групата е депозирала паричните си средства. Към 31 декември 2019 г. найдобрата преценка на ръководството за очакваните кредитни загуби на парични средства в банки възлиза на
3,876 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 4,522 хил. лв.) (Бележка 26).
Подход за обезценка на краткосрочни търговски и други вземания и вземания от свързани лица
Групата прилага опростен подход за изчисляване на очакваните кредитни загуби за търговски вземания, които
не съдържат елемент на финансиране.
За целите на определяне на очакваните кредитни загуби се извършва моделиране на ниво индустрия на
клиента. Моделирането представлява присъщото извеждане на финансовия риск, който клиентите носят на
дружествата в Групата.
Очакваните кредитни загуби се изчисляват за всяко единично вземане (фактура, лихвен лист и др.),
коригирано на база дните просрочие и стандартния цикъл на плащане от страна на контрагента. Среден брой
дни забава по клиент се определя на база историческа информация за периода на покриване на вземанията от
страна на клиентите. Ретроспективният преглед се извършва за период от 3 до 5 години.
Допълнителният риск се идентифицирана на база исторически опит за събираемостта на вземанията,
включително и влошено финансово състояние, ликвидни проблеми и други затруднения.
Оценката на съотношението между наблюдаваните исторически данни за неизпълнение, прогнозните
икономически условия, определяне на риска по индустрии и размера на очакваните кредитни загуби е
значителна преценка. Информация за обезценките за очаквани кредитни загуби на Групата е представена в
бележка 22 Търговски и други вземания, бележка 34 Оповестяване на свързани лица, бележка 37 Цели и
политика за управление на финансовия риск.
Подход за обезценка на вземания с елемент на финансиране
Групата прилага индивидуален подход за обезценка на вземания с елемент на финансиране и предоставени
кредити. Моделът за обезценка се базира на договорените в условията на финансовия инструмент парични
потоци, както и допусканията и преценките за очаквани парични потоци и реализируемостта на финансовия
актив, възприети от ръководствата при изготвянето на финансовите отчети.
Очакваните кредитни загуби представляват вероятностно претеглена оценка на кредитните загуби (т.е.
сегашната стойност на всеки недостиг на пари) за очаквания срок на финансовия инструмент. Паричен
дефицит е разликата между паричните потоци, дължими на Групата в съответствие с договора, и паричните
потоци, които Групата очаква да получи. Тъй като очакваните кредитни загуби отчитат размера и сроковете
на плащанията, очаквана кредитна загуба се признава дори ако Групата очаква активът да бъде изплатен
изцяло, но по-късно от срока, в който се дължи плащането.
В зависимост от характеристиките на актива и контрагента е възможно очакваните бъдещи парични потоци
от актива съществено да се различават от договорените такива. Това би довело и до наличието на съществени
равнища на очакваните кредитни загуби от актива.
Преразглеждане на очакваните бъдещи парични потоци по всеки конкретен актив се извършва към всяка
отчетна дата.
Подход за обезценка на съдебни и присъдени вземания
В случаите в които Групата е предприела съдебни действия за удовлетворяване на своите вземания, то същите
се класифицират като „съдебни вземания“. Този тип вземания се характеризират с пълно неизпълнение – т.е.
нежелание или невъзможност на клиента да уреди своето задължение. Поради тази причина, независимо от
наличието на решения на съдебните органи и стартираните изпълнителни процедури, събираемостта на тези
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вземания и респ. очакваните бъдещи входящи парични потоци са ниски, а вероятността от неизпълнение вече
е настъпила спрямо първоначалния актив, т.е. е равна на 100%.
Очакваните кредитни загуби представляват сумата на очакваните кредитни загуби за всяко съдебно и
присъдено вземане, основана на историческата събираемост на този клас активи. Допълнителна информация
също е предоставена в бележка 21 Търговски и други вземания, бележка 36 Цели и политика за управление
на финансовия риск.
Приходи от договори с клиенти
При признаване на приходите по договори с клиенти ръководството прави различни преценки, приблизителни
оценки и предположения, които оказват влияние върху отчетените приходи, разходи, активи и пасиви по
договори. Ключовите преценки и предположения, които оказват съществено влияние върху размера и срока
за признаване на приходите от договори с клиенти са оповестени бележка 4.9 Признаване на приходи,
Задължения за изпълнение и подход за признаване на основни видове приходи по договори с клиенти.
Счетоводна политика, приложима от 1 януари 2019 г.
Активи с право на ползване и пасиви по лизингови договори
Ръководството прави приблизителни оценки базирани на преценките му относно установяване на елементи
на лизинг в договорите, вероятните срокове на лизинговите договори, опциите за удължаване и прекратяване,
определяне на диференциален лихвен процент и др. при признаване на „активи с право на ползване” и пасиви
по лизингови договори. Тези оценки оказват влияние върху отчетните приходи, разходи, активи и пасиви по
лизингови договори и съответстващите оповестявания.
В резултат на несигурността по отношение на тези предположения и приблизителни оценки, е възможно да
възникнат промени в балансовата стойност на активи с право на ползване, пасиви по лизингови договори и
отчетените разходи и приходи в резултат на промени от преоценки или изменения в лизинговите договори.
4.

Корекция на грешки

Корекциите на грешки се дължат на признаване на разходи, в следствие на счетоводна грешка от 2017 г.,
свързана със задължения по съдебни дела срещу Дъщерното дружество ЕСО ЕАД от 2017 г. Във финансовия
отчет към 31 декември 2019 г. е начислено задължение за сметка на финансовия резултат от минали години в
размер на 7,727 хил. лв. и е начислен отсрочен данъчен актив върху задължението в размер на 773 хил. лв.
Корекциите в натрупана загуба/неразпределената печалба, активите и пасивите са както следва:
Към 31 декември
2017 г.

Корекция

Към 1 януари
2018 г.
преизчислен

Към 31 декември
2018 г.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

(1,141,318)
(1,141,318)

(6,954)
(6,954)

(1,148,272)
(1,148,272)

(1,646,612)
(1,646,612)

116,055
116,055

773
773

116,828
116,828

116,828

243,413
243,413

7,727
7,727

251,140
251,140

147,703

(1,013,960)

-

(1,013,960)

(1,615,737)

Капитал и резерви
Собствен капитал
Натрупана загуба
/неразпределена печалба
Общо собствен капитал
Нетекущи активи
Активи по отсрочени данъци
Общо активи

116,828

Текущи пасиви
Други текущи пасиви
Общо пасиви
Общо изменение

147,703
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5. Отчитане по сегменти
Ръководството определя към настоящия момент следните продукти и услуги на Групата като оперативни
сегменти, както е описано в бележка 4.6 „електрическа енергия”, „природен газ”, „въглища” и
„административна дейност”. Тези оперативни сегменти се наблюдават от ръководството, което взема
стратегически решения на базата на коригираните оперативни резултати на сегментите.
В допълнение по-малки оперативни сегменти, които не преминават количествените прагове, са обединени в
сегмент „административна дейност”, чиято дейност и основен източник на приходи е предоставяне на услуги
за дружествата от другите сегменти на Групата. Информацията за отделните сегменти може да бъде
анализирана за представените отчетни периоди, както следва:
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хил. лв.

Административна
дейност
хил. лв.

хил. лв.

1,652,055
110,635
1,762,690

314,627
199,337
513,964

(6,468)
364,834
358,366

6,741,980
1,319,259
8,061,239

(8,511)

(57)

60,832

-

52,264

30,139

-

7,572

-

37,711

(2,798,202)
(390,420)
(253,619)
(402,502)
(600,827)

(1,262,968)
(5,798)
(17,894)
(104,661)
(72,425)

(5,922)
(144,836)
(46,968)
(92,550)
(267,723)

(147)
(4,653)
(1,158)
(5,288)

(4,067,092)
(541,201)
(323,134)
(600,871)
(946,263)

6,886
(343,793)
(349,438)
-

1,198
(225)
(103,227)
(21,611)
(28,637)

(1,602)
(3,402)
(18,194)
-

232,782
(593)
(1,222)
-

239,264
(225)
(451,015)
(390,465)
(28,637)

315,932

146,385

1,171

578,087

1,041,575

Активи на сегмента

13,004,377

3,699,433

1,211,248

6,306,734

24,221,792

Пасиви на сегмента

6,977,931

926,428

372,492

2,534,664

10,811,515

Към 31 декември 2019

Приходи от продажби и други оперативни приходи от:
- външни клиенти
- други сегменти
Приходи на сегмента
Промени в салдата на продукция и незавършено производство
Разходи за придобиване на имоти, машини и съоръжения по
стопански начин
Отчетна стойност на продадените природен газ, ел. енергия и
други активи
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизация
Разходи за персонала
Реинтеграция на обезценка /(нетна обезценка) на вземания от
продажби
Нетна обезценка на имоти, машини и съоръжения
Разходи за провизии
Други оперативни разходи
Технологичен разход на природен газ
Оперативна печалба / (загуба) на сегмента от
продължаващи дейности

Електрическа
енергия

Природен газ

Въглища

хил. лв.

хил. лв.

4,781,766
644,453
5,426,219

Общо
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Към 31 декември 2018 г.

Приходи от продажби и други оперативни приходи от:
- външни клиенти
- други сегменти
Приходи на сегмента
Промени в салдата на продукция и незавършено производство
Разходи за придобиване на имоти, машини и съоръжения по
стопански начин
Отчетна стойност на продадените природен газ, ел. енергия и
други активи
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизация
Разходи за персонала
Начислена/ (възстановена) обезценка, нетно
Разходи за провизии
Други оперативни разходи
Технологичен разход на природен газ
Оперативна печалба/(загуба) на сегмента от продължаващи
дейности
Активи на сегмента

Електрическа
енергия

Природен газ

Въглища

Административна
дейност
хил. лв.

Общо

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

5,117,535
494,094
5,611,629
(1,733)

1,523,576
153,113
1,676,689
167

284,291
248,662
532,953
34,004

2,794
449,645
452,439

6,928,196
1,345,514
8,273,710
32,438

17,579

-

5,839

-

23,418

(3,189,577)
(461,733)
(242,651)
(464,089)
(535,826)
(37,327)
(470,539)
(337,594)
-

(1,286,321)
(6,087)
(15,213)
(91,664)
(68,030)
354
(100,488)
(24,749)
(65,914)

(3,639)
(146,003)
(44,974)
(88,655)
(271,787)
2,190
2,847
(19,473)
-

(150)
(5,755)
(1,006)
(4,924)
(29,960)
(50,244)
(749)
-

(4,479,537)
(613,973)
(308,593)
(645,414)
(880,567)
(64,743)
(618,424)
(351,575)
(65,914)

(111,861)

18,744

3,302

359,651

269,836

12,860,562

3,117,528

1,204,302

5,713,041

22,895,433

хил. лв.
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Общата сума на приходите, оперативната печалба, активите и пасивите на отделните сегменти са равнени със
съответните позиции в консолидирания финансов отчет на Групата, както следва:

Приходи
Общо приходи на сегментите
Елиминиране на междусегментни приходи
Приходи на Групата
(Загуба)/печалба
Оперативна печалба/загуба на сегментите
Елиминиране на печалбата от сделки между сегментите
Оперативна печалба/загуба на Групата
Дял от финансовия резултат на инвестиции, отчитани по метода на
собствения капитал
Нетна печалба от освобождаване от дъщерно дружество
Финансови разходи
Финансови приходи
Печалба/загуба на Групата преди данъци от продължаващи дейности
Печалба/Загуба на Групата преди данъци от преустановени дейности
Активи
Общо активи на сегментите
Консолидация
Активи на Групата
Пасиви
Общо пасиви на сегментите
Консолидация
Пасиви на Групата
6.

31 декември
2019 г.
хил. лв.

31 декември
2018 г.
хил. лв.

8,061,239
(1,319,259)
6,741,980

8,273,710
(1,345,514)
6,928,196

1,041,575
(586,863)
454,712

269,836
(430,587)
(160,751)

40,526
(107,518)
31,518
419,238

34,649
1,329
(118,574)
25,245
(218,102)

24,221,792
(5,518,545)
18,703,247

22,895,433
(5,243,028)
17,652,405

10,811,515
(3,786,396)
7,025,119

9,935,230
(3,598,074)
6,337,156

2019 г.
хил. лв.

2018 г.
хил. лв.

2,943,096
1,383,428
285,540
705,960
440,375
58,584
12,363
6,689
362,434
305
235,932
13,152
221,509
698
573
3,818
1,933
5,952
2,664
15,286
5,318,024

3,255,635
1,286,429
264,167
979,660
746,604
301,795
63,931
11,741
6,676
362,461
211,999
211,999
4,917
2,007
6,533
2,728
4,872
5,785,891

Приходи от продажби

Приходи от продажба на електрическа енергия
Приходи от продажба на природен газ
Приходи от продажба на въглища
Приходи от други продажби, в т.ч.:
Свързани с продажба на електрическа енергия
приходи от цена за задължение към обществото
приходи от цена достъп
приходи от реактивна електрическа енергия
приходи от цена присъединяване
приходи свързани с преноса през електропреносна мрежа
Приходи от управление на електроенергийната система
Свързани с природен газ
приходи от пренос на природен газ
Приходи от транзит на природен газ
Приходи от съхранение на природен газ
Безвъзмезден газ
Приходи от услуга „водоподаване”
Приходи от продажба на топлоенергия
Приходи от транспортни услуги
Приходи от далакосъобщителни услуги
Приходи от други услуги
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7.1. Приходи по договори с клиенти
Сегменти
1. Видове стоки или услуги
Приходи от продажба на електрическа
енергия
Приходи от продажба на природен газ
Приходи от продажба на въглища
Приходи свързани с преноса и
управление на електропреносна мрежа
Приходи от пренос на природен газ
Приходи от услуга „водоподаване”
Приходи от продажба на топлоенергия
Приходи от транспортни услуги
Приходи от далекосъобщителни услуги
Други приходи по договори с клиенти
Приходи от управление на
електроенергийната система
Общо приходи от договори с клиенти
2. Географски пазари
- Вътрешен пазар
- Чуждестранни пазари
Общо приходи от договори с клиенти
3. Момент във времето за признаване
на приходите
Стоки, прехвърлени в определен момент
във времето
Услуги, прехвърлени в течение на
времето
Общо приходи от договори с клиенти

Електрическа
енергия

Природен
газ

Въглища

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

Административна
дейност
хил. лв.

2,936,375

-

6,721

-

2,943,096

-

1,383,428
-

285,540

-

1,383,428
285,540

440,070

-

-

-

440,070

3,818
1,933
2,570

235,932
12,710

5,952
-

2,664
6

235,932
3,818
1,933
5,952
2,664
15,286

305

-

-

-

305

3,385,071

1,632,070

298,213

2,670

5,318,024

3,385,071

298,213

2,670

3,385,071

1,384,252
247,818
1,632,070

298,213

2,670

5,070,206
247,818
5,318,024

-

-

291,492

-

291,492

3,385,071

1,632,070

6,721

2,670

5,026,532

3,385,071

1,632,070

298,213

2,670

5,318,024

Салдата по договори с клиенти са както следва:
Вземания по договори с клиенти – трети лица, нетно от обезценка
Вземания по договори с клиенти - свързани лица, нетно от
обезценка
Пасиви по договори с клиенти

Общо
хил. лв.

31 декември
2019 г.
хил. лв.
475,343

31 декември
2018 г.
хил. лв.
429,097

49,367

56,260

17,766

30,998

Търговските вземания не са лихвоносни и обичайният кредитен срок е до 30 дни.
Задължения за изпълнение
Групата чрез дъщерното си дружество „Мини Марица-изток“ ЕАД има сключени дългосрочни договори за
продажба на въглища с основните си клиенти. В договорите са предвидени клаузи за изкупуване на
минимални месечни и общи годишни количества въглища, както и клаузи за неустойки за забавени текущи
плащания от клиентите.
Съгласно сключен дългосрочен договор за продажба на въглища с „ЕЙ И ЕС - 3С Марица Изток 1” ЕООД
(AES) Дружеството има задължение да доставя минимално годишно количество от 5,184 хил. стандартни тона
лигнитни въглища. През текущата година са доставени 5,394 хил. стандартни тона.
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Съгласно сключен дългосрочен договор за продажба на въглища с „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД
(ContourGlobal) Дружеството има задължение да доставя минимално годишно количество от 6,187 хил.
стандартни тона лигнитни въглища. През текущата година са доставени 7,867 хил. стандартни тона.
7.

Други оперативни доходи от дейността

Други приходи, включват операции, които са инцидентни спрямо, основните дейности на Групата и са
приходи или доходи, които се признават по силата на други стандарти и са извън обхвата на МСФО 15.

Приходи от фонд "Сигурност на енергийната система"
Приходи от неустойки
Приходи от финансиране (бележка 30)
Приходи от продажби на услуги почивни бази
Приходи от наеми
Приходи от продажба на краткотрайни активи
Приходи от застрахователни обезщетения
Приходи от ликвидация на активи
Приходи от излишъци на активи
Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения
Други приходи

2019 г.

2018 г.

хил. лв.

хил. лв.

1,310,588
33,946
19,544
1,931
4,673
11,134
1,463
200
40,477
1,423,956

1,037,075
36,793
23,421
1,657
2,156
5,091
2,051
48
9,020
3,478
21,515
1,142,305

Приходи от фонд сигурност на електроенергийната система
С измененията в Закон за енергетиката (ЗЕ), ДВ, бр. 56 от 2015 г., се създаде Фонд „Сигурност на
електроенергийната система”, който е юридическо лице със седалище София. Разпоредбите, с които се
регламентира дейността на фонда са разписани в чл. 36б до чл.36к на Закон за енергетиката.
Една от целите на фонда е управление на средствата за покриване на разходите, извършени от Обществения
доставчик, произтичащи от задълженията му по изкупуване на електрическа енергия от производители
присъединени към електропреносната мрежа, по договори за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и
електрическа енергия, както и тази, произведена от възобновяеми източници, от високоефективно
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и количеството електрическа енергия от
производители, ползващи местни първични енергийни източници (на гориво), до 15 на сто от цялата първична
енергия, необходима за производството на електрическа енергия.
Други разходи на Обществения доставчик, които могат да бъдат покрити от Фoнда, са такива определени с
решение на комисията, включително за минали регулаторни периоди. Плащането към обществения доставчик
за покриване на разходите със средства от фонда се извършва ежемесечно.
За ценовия период от 1 юли 2018 г. до 30 юни 2019 г. разходите на обществения доставчик, които се покриват
от фонда, съгласно решение №Ц-11 от 1 юли 2018 г. на КЕВР са оценени общо на 1,258,346 хил. лв. и включват
компенсация на разходи на обществения доставчик от Методиката за зелена енергия от 2012 г. за периода
01.07.2012-31.07.2013 г. 79,530 хил. лв., компенсация на обществения доставчик във връзка с Наредбата за
намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници – 4,491 хил. лв.,
компенсация на обществения доставчик за дължимата вноска по чл. 36е от ЗЕ от производителите със
сключени дългосрочни договори за изкупуване на енергия – 54,542 хил. лв., и от цената за задължения към
обществото за компенсиране на разходи между прогнозната пазарна цена и преференциалните цени по
дългосрочни договори – 548,317 хил. лв., ВЕИ – 556,679 хил. лв.,в т.ч. до 4 МВт инсталирана мощност –
380,649 хил. лв. и над 4 МВт – 176,030 хил. лв., и ВЕКП до 4 МВт инсталирана мощност – 14,787 хил. лв. или
общо 1,119,783 хил. лв.
За ценовия период от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. разходите на обществения доставчик, които се покриват
от фонда, съгласно решение №Ц-19 от 1 юли 2019 г. на КЕВР са оценени общо на 1,300,067 хил. лв. и включват
компенсация на разходи за предходен период в размер на 356,487 хил. лв. От цената за задължения към
обществото за настоящия период се компенсират разходи между прогнозната пазарна цена и
преференциалните цени по дългосрочни договори – 701,657 хил. лв., и 91,842 хил. лв. за цена достъп на
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производители и дължима вноска по чл.36е от ЗЕ, ВЕИ –83,286 хил. лв. (до 1 МВт инсталирана мощност) и
ВЕКП до 1 МВт инсталирана мощност – 1,578 хил. лв. или общо 878,363 хил. лв. Също така се компенсират
и 65,217 хил. лв. на ТЕЦ Марица изток 2 през обществения доставчик.
Предоставените от Фонд СЕС средства се признават в печалбата или загубата на системна база (месечно) през
периодите, през които общественият доставчик признава като разход съответните разходи, които средствата
са предназначени да компенсират до изчерпването на бюджета на фонда. В процеса на предявяване на
исканията за компенсации, ако разходите на обществения доставчик надхвърлят регламентираните в ценовото
решение на КЕВР за регулаторния период, дори да отговарят на условието за възстановяване, превишението
се признава като приход след получаване на паричните средства. Това се дължи на факта, че не може да бъде
определен моментът на тяхното възстановяване поради изчерпване на бюджета за компенсации на Фонда.
За периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. на НЕК ЕАД са признати приходи за компенсиране
разходите на обществения доставчик в размер на 1,308,267 хил. лв. (2018 г.: 1,037,075 хил. лв.), оповестени
в Бележка 23 Вземания от Фонд Сигурност на електроенергийната система.
8.

Отчетна стойност на продадените природен газ, електрическа енергия и други текущи активи

Електрическа енергия
Природен газ
Други текущи активи

9.

2019 г.

2018 г.

хил. лв.

хил. лв.

(2,187,149)
(1,178,238)
(4,015)
(3,369,402)

(2,715,103)
(1,195,016)
(1,207)
(3,911,326)

2019 г.
хил. лв.

2018 г.
хил. лв.

(125,715)
(54,982)
(89,411)
(17,506)
(15,680)
(33,509)
(336,803)

(136,067)
(47,933)
(100,819)
(19,980)
(35,120)
(11,443)
(351,362)

2019 г.
хил. лв.

2018 г.
хил. лв.

(93,515)
(55,237)
(51,612)
(24,592)
(4,426)
(22,061)
(10,721)
(3,590)
(667)
(24,315)
(290,736)

(80,394)
(54,178)
(47,225)
(16,338)
(15,473)
(15,175)
(33,676)
(3,098)
(879)
(22,061)
(288,497)

Разходи за материали

Гориво
Резервни части
Електрическа енергия
Реагенти, варовик и други основни материали
Материали за ремонт и поддръжка
Други материали и суровини

10. Разходи за външни услуги

Ремонти
Застрахователни услуги
Охрана
Концесионни такси и лицензии
Други такси
Транспортни услуги
Консултантски услуги
Комуникационни услуги
Наем
Други
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Одиторски услуги
Този консолидиран финансов отчет е одитиран от одиторско дружество „Ейч Ел Би България” ООД, на
основание договор сключен между „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и „Ейч Ел Би България” ООД и
включва независим финансов одит на индивидуалните финансови отчети на БЕХ ЕАД, НЕК ЕАД, „АЕЦ
Козлодуй” ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, „Мини Марица-изток” ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД, и
консолидираните финансови отчети на БЕХ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД.
Възнаграждението за независим финансов одит за 2019 г. на регистрираните одитори е в размер на 756 хил.
лв. без ДДС. Сумата на възнаграждението включва независим финансов одит на годишните консолидирани и
индивидуални финансови отчети за 2019 г. в размер на 516 хил. лв. и одит на междинните консолидирани и
индивидуални финансови отчети към 30 юни 2019 г. в размер на 240 хил. лв.
През периода регистрираните одитори не са предоставяли други услуги.
11. Начислена/ (възстановена) обезценка

Начислена загуба от обезценка на търговски вземания, нетно
Начислена загуба от обезценка на търговски вземания от свързани
лица, нетно
Начислена загуба от обезценка на други вземания, нетно
Начислена загуба от обезценка на съдебни и присъдени вземания,
нетно
Начислена загуба от обезценка на парични средства в банкови сметки,
нетно
Начислена загуба от обезценка на други краткотрайни активи, нетно
Общо обезценка на търговски и други вземания
Обезценка на инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал
Начислена/възстановена обезценка

2019 г.

2018 г.

хил. лв.

хил. лв.

13,652

(30,680)

(26)

(12)

1,549

(4,510)

(347)

(997)

(1,631)

(744)

(830)

-

12,367

(36,943)

(9)

-

12,358

(36,943)

2019 г.
хил. лв.

2018 г.
хил. лв.

(573,004)
(166,228)
(148,429)

(587,378)
(153,587)
(110,810)

(51,387)

(21,610)

(7,187)
(946,235)

(5,078)
(1,973)
(880,436)

12. Разходи за персонала

Възнаграждения
Социални осигуровки
Социални разходи
Начислени разходи за дългосрочни доходи на персонала при
пенсиониране (бележка 31)
Разходи за неизползван годишен отпуск и социални осигуровки върху
него
Други осигуровки и надбавки
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13. Други оперативни разходи

Вноски за Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения” и Фонд „Радиоактивни отпадъци”
Разходи за зелена енергия
Глоби и неустойки
Храна и работно облекло
Технологичен разход на природен газ
Брак на материални запаси и имоти, машини и съоръжения
Командировки
Разходи за местни данъци и такси
Възстановена обезценка на материални запаси
Обезценка на материални запаси
Разходи за данък върху разходите
Разходи за акцизи и други данъци
Такси фонд "Сигурност на енергийната система"
Обучение и квалификация
Възстановено финансиране
Други

2019 г.

2018 г.

хил. лв.

хил. лв.

(137,772)

(115,339)

(4,635)
(48,405)
(8,984)
(15,279)
(4,916)
(9,351)
(605)
(1,809)
(17,820)
(118,471)
(1,068)
(24,372)

(18)
(22,115)
(52,466)
(7,340)
(2,806)
(4,070)
(9,485)
3
(484)
(803)
(17,853)
(135,035)
(1,913)
(3,821)
(15,802)

(393,487)

(389,347)

Вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система”
Съгласно предвиденото в чл. 36е от Закона за енергетиката, вноски във Фонд „Сигурност на
електроенергийната система” следва да бъдат отчислявани и внасяни от производителите на електрическа
енергия от приходите от продадената електрическа енергия без ДДС; операторите на електропреносната и
газопреносната мрежи от приходите за достъп и пренос на електрическа енергия и природен газ без ДДС. В
изпълнение на това изискване дружествата „Национална Електрическа Компания” ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток
2” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „Булгартрансгаз” ЕАД и „Електроенергиен системен оператор” ЕАД
начисляват и внасят своите 5%-ни отчисления във Фонд „Сигурност на електроенергийната система”.
Вноски за Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и Фонд „Радиоактивни отпадъци”
Съгласно приети от Министерски съвет наредби за установяване, събиране, разходване и контрол на
средствата и за размера на дължимите вноски във Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”
и Фонд „Радиоактивни отпадъци”, дъщерното дружество „АЕЦ Козлодуй” ЕАД прави вноски по бюджетните
сметки на фондовете. Дължимите вноски се определят съгласно установени в наредбите правила. Вноските
се отчитат като текущ разход и участват като ценообразуващ елемент при определяне на цената на
електрическата енергията, произвеждана от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
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14. Финансови приходи

Приходи от лихви по вземане от Топлофикация София ЕАД
Приходи от лихви по банкови депозити
Приходи от лихви по банкови разплащателни сметки
Други приходи от лихви по финансови инструменти, отчитани по
амортизирана стойност
Общо приходи от лихви по финансови инструменти, които не се
отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата
Приходи от дивиденти и ликвидационен дял
Други

2019 г.

2018 г.

хил. лв.
19,136
6,544
-

хил. лв.
19,563
3,722
435

4,307

1,370

29,987

25,090

55
1,476

155
-

31,518

25,245

2019 г.
хил. лв.

2018 г.
хил. лв.

(104,642)

(120,223)

(1,131)

(958)

(159)

-

(105,932)

(121,181)

(2,299)

(3,313)

(305)

(157)

(1,147)

(496)

2,156

6,598

9

(25)

(107,518)

(118,574)

15. Финансови разходи

Разходи за лихви по кредити, отчитани по амортизирана стойност
Разходи за лихви на търговски задължения отчитани по
амортизирана стойност
Разходи за лихви по финансов лизинг
Общо разходи за лихви по финансови инструменти, които не се
отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата
Разходи за лихви по доходи на персонала при пенсиониране
(бележка 31)
Разходи за лихви върху задължения за данъци, такси и държавни
вземания
Банкови такси
Валутни курсови разлики, нетно
Други финансови разходи

В банкови такси е включена сума за начислени разходи по издадена банкова гаранция по дело
COMP/AT.39849-BEH gaz в размер на 792 хил. лв.
16. Разход за данък върху дохода
Очакваният разход за данък върху дохода, базиран на приложимата данъчна ставка за България в размер на
10% (2018 г.: 10%), и действително признатият данъчен разход в печалбата или загубата могат да бъдат
равнени, както следва:
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Счетоводна (загуба) / печалба от продължаващи дейности
Счетоводна Печалба/Загуба преди данъчно облагане
Данъчна ставка
Очакван разход за данък върху дохода
Данъчен ефект от:
Увеличения на финансовия резултат за данъчни цели:
Намаления на финансовия резултат за данъчни цели:
Пренасяне на данъчна загуба
Текущ разход за данък върху дохода
Отсрочени данъчни (разходи)/приходи:
Непризнат приход от данъци върху дохода
Възникване и обратно проявление на временни разлики
Разход за данък върху дохода
Отсрочени данъчни (разходи) / приходи, признати в другия
всеобхватен доход

2019 г.
хил. лв.

2018 г.
хил. лв.

419,238
419,238
10%
(41,924)

(218,102)
(218,102)
10%
21,810

(185,170)
162,597
29
(64,468)

(208,039)
139,146
(9,652)
(56,735)

(14,511)
59,143
(19,836)

13,816
(42,919)

4,014

(51,142)

Бележка 23 предоставя информация за стойностите на отсрочените данъчни активи и пасиви, признати в
печалбата или загубата и признати директно в другия всеобхватен доход.
17. Печалба/(Загуба) на акция и дивиденти
18.1. Печалба/(загуба) на акция
Печалбата/(загубата) на акция е изчислена, като за числител е използвана нетната печалба/(загуба),
подлежаща на разпределение за акционера на компанията майка. Средно-претегленият брой акции, използван
за изчисляването на печалбата/(загубата) на акция, както и нетната печалба/(загуба), подлежаща на
разпределение за акционера на компанията майка, са представени, както следва:

Печалба/Загуба за Групата подлежаща на разпределение
Среднопретеглен брой акции
Загуба на акция (в лв. за акция)

2019 г.
хил. лв.

2018 г.
хил. лв.

399,573
3,462,941,744
0.115

(261,067)
3,419,723,251
(0.076)

18.2. Изплатени дивиденти
Разпределението на печалбата на компанията майка „Български Енергиен Холдинг” ЕАД се извършва по
решение на едноличния собственик на капитала и по следния ред:
• най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд „Резервен”;
• по предложение на Съвета на директорите е възможно да бъде извършвано заделяне на част от
печалбата, подлежаща на разпределение в определени фондове на дружеството;
• от останалата част се изплащат дивиденти.
Задълженията за дивиденти се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет.
През 2018 г. Дружеството е внесло дивидент в републиканския бюджет в размер на 29,702 хил. лв., определен
съгласно Протокол №Е-РД-21-19/29.06.2018 г. на Министъра на енергетиката и Разпореждане №2 от 9 март
2018 г. на Министерски съвет.
През 2019 г. Дружеството не е имало задължение за внасяне на дивидент в републиканския бюджет.
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18. Имоти, машини и съоръжения
Земи и сгради

Машини и
съоръжения

Транспортни
средства

Разходи за
придобиване

Активи с
право на
ползване

Общо

хил. лв.

Стопански
инвентар и
други
активи
хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

1,163,979

10,287,654

99,662

104,156

2,755,909

-

14,411,360

-

(1,467)

-

-

-

1,472

5

1,163,979

10,286,187

99,662

104,156

2,755,909

1,472

14,411,365

3,332
(543)
(1,069)

226,875
(43,256)
(8,677)

4,324
(1,435)
-

2,218
(566)
(6)

1,168,072
(354,069)
(47,541)

1,552
-

1,406,373
(399,869)
(57,293)

(217)

(3,025)

(13)

(102)

-

-

(3,357)

5,929

205,627

1,118

297

(212,058)

-

913

1,171,411

10,663,731

103,656

105,997

3,310,313

3,024

15,358,132

(22,389)

(391,943)

(41,022)

(72,622)

-

-

(527,976)

Към 31 декември 2019 г.

Отчетна стойност:
Салдо към 31 декември
2018 г.
Преизчисление от
прилагане МСФО 16
Салдо към 1 януари
2019 г.
Новопридобити активи
Отписани активи
Преоценка
Преоценка за сметка на
натрупана амортизация
Трансфери и рекласификации
Салдо към 31 декември
2019 г.
Амортизация:
Салдо към 31 декември
2018 г.
МСФО 16

-

749

-

-

-

(749)

-

Салдо към 1 януари 2019 г.
Амортизация
Отписани активи
Елиминиране на амортизация при преоценка
Други рекласификации
Салдо към 31 декември
2019 г.

(22,389)
(26,062)
375
208
-

(391,436)
(549,009)
14,834
2,813
10

(41,022)
(10,165)
1,130
(5)
-

(72,622)
(5,887)
645
6

(225)

(749)
(252)
-

(527,976)
(591,375)
16,984
3,016
(209)

(47,868)

(922,673)

(50,062)

(77,858)

(225)

(1,001)

(1,099,560)

Балансова стойност на 31 декември 2019 г.

1,123,543

9,741,185

53,594

28,139

3,310,088

2,023

14,258,572
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Земи и сгради

Машини и
съоръжения

Транспорт
ни
средства

хил. лв.

хил. лв.

1,231,438
2,318
(2,997)

Към 31 декември 2018 г.

Разходи за
придоби
ване

Общо

хил. лв.

Стопански
инвентар
и други
активи
хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

11,154,738

101,381

103,763

2,652,246

15,243,566

191,125

8,919

1,853

517,875

722,090

(50,252)

(709)

(665)

(195,374)

(249,997)
(78,526)

Отчетна стойност:
Салдо към 1 януари 2018 г.
Новопридобити активи
Отписани активи
Преоценка

44,761

566,268

891

53

Обезценка

(7,964)

(69,276)

(1,286)

-

-

611,973

Обезценка начислена (възстановена)

(10,190)

(2,929)

(746)

-

(160)

(14,025)

Преоценка за сметка на натрупана амортизация

(95,888)

(1,711,332)

(16,341)

(54)

-

(1,823,615)

Трансфери и рекласификации

2,501

209,312

7,553

(794)

(218,678)

(106)

1,163,979

10,287,654

99,662

104,156

2,755,909

14,411,360

Салдо към 1 януари 2018 г.

(89,329)

(1,556,740)

(48,438)

(67,934)

-

(1,762,441)

Амортизация

(29,453)

(578,077)

(9,582)

(5,923)

(623,035)

527

32,062

659

637

95,888

1,711,332

16,341
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Салдо към 31 декември 2018 г.
Амортизация:

Отписани активи
Елиминиране на амортизация при преоценка
Други рекласификации
Салдо към 31 декември 2018 г.
Балансова стойност на 31 декември 2018 г.

(22)

(520)

(2)

544

-

(22,389)

(391,943)

(41,022)

(72,622)

-

(527,976)

1,141,590

9,895,711

58,640

31,534

2,755,909

13,883,384

33,885
1,823,615
-
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Активите с право на ползване са включени в нетната балансова стойност на имоти, машини и съоръжения,
както следва:
Оптични
кабелни
линии
хил. лв.

Машини и
оборудване

Сгради

хил. лв.

хил. лв.

Общо активи
с право на
ползване
хил. лв.

Брутна балансова стойност
Салдо към 31 декември 2018 г.

-

-

-

-

Ефект от МСФО 16 Лизинг

1,472

-

-

1,472

Салдо на 1 януари 2019

1,472

-

-

1,472

4

896

652

1,552

1,476

896

652

3,024

Салдо към 1 януари 2019 г.

(749)

-

-

(749)

Амортизация

(100)

(105)

(47)

(252)

Салдо към 31 декември 2019 г.
Балансова стойност към 31 декември
2019 г.

(849)

(105)

(47)

(1,001)

627

791

605

2,023

Новопридобити активи
Салдо към 31 декември 2019 г.
Амортизация и обезценка

Имотите, машините и съоръженията включват атомна електроцентрала „АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
топлоелектрическа централа „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, въгледобивни съоръжения „Мини Марица-изток”
ЕАД, магистрални и транзитни газопроводи, и подземно газохранилище Чирен, собственост на „Булгартрансгаз”
ЕАД, както и електропреносната мрежа в ЕСО, ВЕЦ и ПАВЕЦ, собственост на НЕК ЕАД и др.
Разходи за придобиване
Разходите за придобиване на имоти, машини и съоръжения към 31 декември 2019 г. са свързани основно с:
- Проект за изграждане на АЕЦ „Белене”, Проект „Яденица”, Каскада „Горна Арда” в НЕК ЕАД;
- Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД до българо-турската граница до
българо-сръбската граница, планов ремонт и инспекция на ГТКА, ГО Търговище и ГО Правец, Газов хъб
Балкан в „Булгартрансгаз” ЕАД;
- Мероприятия по удължаване експлоатационния живот на 5-ти и 6-ти енергоблок на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
- Проекти за подобряване на ефективността на производството в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
- Проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторен багер за въгледобив
от типа SRs 2000 и роторен багер от типа SRs 200 в „Мини Марица-изток” ЕАД;
- Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за компенсиране на реактивната мощност
на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток” ЕАД;
- Рехабилитация (проектиране, доставка и монтаж) на промишленото осветление чрез подмяна с LED
осветители в „Мини Марица-изток” ЕАД;
- Мероприятия, свързани с реализацията на проектите, включени в Националния план за инвестиции на
Република България във връзка с искане за дерогация по чл.10 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, изменена с Директива 2009/29/ЕО. в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.
Проекти, чиято реализация е временно прекратена
В активите в процес на изграждане, са включени разходи по проекти в размер на 37,994 хил. лв. които поради
влошеното финансово състояние на НЕК ЕАД, през последните години, и за които ръководството на
дъщерното дружество не предвижда финансиране (Каскада Горна Арда, Места и други по-малки проекти).
Същите не са включени в инвестиционната програма на Дружеството за следващия пет годишен период.
Проект АЕЦ Белене
Строителството по проект за изграждане на АЕЦ „Белене” е започнало през 1981 г. През 1991 г.
финансирането на проекта е спряно.
През май 2004 г., Правителството на Република България взе решение да се продължат дейностите по
изграждането на втора атомна електроцентрала Белене, като на 7 април 2005 г. в съответствие с изискванията
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на чл. 45 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, взе окончателно решение за изграждане на
АЕЦ “Белене”.
На 30 октомври 2006 г. НЕК ЕАД официално обяви за изпълнител ЗАО „Атомстройекспорт” с вариант А92 за
изграждане на два 1,000 мегаватови блока с леководни реактори на площадката в Белене.
На 29 ноември 2006 г. в гр. София ЗАО „Атомстройекспорт” и НЕК ЕАД подписаха Споразумение за
изграждане на АЕЦ „Белене”.
На 29 март 2012 г. Правителството на Република България взе решение за прекратяване изграждането на
Ядрена централа на площадка „Белене”. С решение от 27 февруари 2013 г. 41-то Народно събрание подкрепя
решението на правителството за спиране на проекта за строителство на нова ядрена електроцентрала на
площадката „Белене“ и настоява за окончателното му прекратяване.
На 14 юни 2016 г. Арбитражният трибунал към Международната търговска камара – Париж постанови
решение, с което осъжда НЕК ЕАД да заплати на АО Атомстройекспорт (АСЕ) сума в размер на 1,176,661
хил. лв. (601,167 хил. евро) .
На 7 юни 2018 г. Народното събрание взе решение за възобновяване на действията по търсенето на
възможности за изграждане на АЕЦ „Белене” съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и
без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ "Белене" в
отделно проектно дружество.
Министерският съвет отмени Решение №250 от 2012 г. за отмяна на Решение №259 от 2005 г. за прекратяване
изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене” и определяне на енергиен обект „Ядрена централа
на площадка „Белене“ като обект с национално значение и на Решение №260 на Министерския съвет от 2005
г. за изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“
В изпълнение на решения на Народното събрание от 7-ми юни 2018 г. и на Министерския съвет от 29-ти юни
2018 г. „Национална електрическа компания” ЕАД отправи покана за избор на стратегически инвеститор за
изграждане на АЕЦ „Белене”. В рамките на поканата се дава възможност и за заявяване на интерес за
придобиване на миноритарно участие в бъдещата проекта компания, както и/или за закупуване на
електрическа енергия от бъдещата електроцентрала. Целта на поканата е да предостави определена
информация на страните, които желаят да заявят участие в процедурата.
В рамките на обявения срок тринадесет кандидата са подали заявления.
Министерството на енергетиката изпрати писма до петте компании от „краткия списък” (short list) изготвен
от работна група, съобразно с предвижданията на процедурата за избор на стратегически инвеститор за
реализацията на АЕЦ „Белене”, за потвърждаване на подаването на обвързващи оферти за по-нататъшното
си участие в процедурата.
В Министерство на енергетиката до 31 януари 2020 г. са получени писма за потвърждение за подаване на
обвързващи оферти и от петте компании.
Индикативният срок за подаване на обвързващата оферта се предвижда да бъде 31 май 2020 г.
През 2019 г. изменението в капитализираните разходи по проекта е 49,801 хил. лв., представляващи
митнически и други разходи, свързани с доставено оборудване, разходи по съхранение, капитализирани
лихви.
Към 31 декември 2019 г. стойността на разходите за проект АЕЦ „Белене”, включени в салдото на активи в
процес на изграждане, е в размер на 2,273,205 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 2,223,404 хил. лв.), свързани с
проект Белене са и имоти, машини и съоръжения с балансовата стойност в размер на 76,269 хил. лв. (31
декември 2018 г.: 78,548 хил. лв.).
Към 31 декември 2019 г. Дружеството не е в състояние да направи надеждна оценка за възстановимата
стойност на разходите по проекта, включени в стойността на имоти, машини и съоръжения в процес на
изграждане, поради специфичния характер и липсата на яснота относно бъдещата реализация на проекта,
която не е изцяло под контрола на ръководството на Дружеството.
На база на гореизложените факти, ръководството на Дружеството счита, че към 31 декември 2019 г.
съществува значителна несигурност относно бъдещата реализация на проекта, възстановимата стойност на
активите, свързани с проекта за изграждане на АЕЦ „Белене”.
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Преоценка на имоти, машини и съоръжения
Съгласно счетоводната политика имотите, машините и съоръженията се преоценяват на 3 години или на пократки срокове. Към 31 декември 2018 г. е извършена оценка на справедливата стойност съгласно
изискванията на МСС 16 и МСФО 13. Преоценката е извършена на база на оценка на техните справедливи
стойности от независими лицензирани оценители.
Съгласно МСФО 13 „Оценяване по справедлива стойност“, при оценяването на справедливата стойност на
нефинансовите активи се отчита способността на даден пазарен участник да генерира икономически ползи
чрез използване на актива с цел максимизиране на стойността му или чрез продажбата му на друг пазарен
участник, който ще го използва по такъв начин. Активите на Групата, включени в прегледа за преоценка, са
специфични, строго свързани с дейността на Групата и алтернативната употреба на по - голяма част от тях е
невъзможна или трудно, т.е. друго използване от страна на пазарните участници, малко вероятно би довело
до максимизиране стойността на активите, поради което е прието, че текущото им използване в дейността
максимизира стойността.
Към 31 декември 2018 г. ръководството на Групата е извършило преглед на преносните стойности,
възстановимите стойности и полезния живот на нетекущите активи. Преценките на ръководството се
основават на преглед на независим оценител към датата на финансовия отчет.
При прегледа са приложени подхода и оценъчни методи за измерване на справедливата стойност на отделните
категории имоти, машини и съоръжения, като е ползвана комбинация от трите базисни подхода, основани на
икономическите принципи на равновесие на цените, очаквани ползи или заместване :
•

Пазарен подход- извежда индикативна стойност, като сравнява актива, предмет на оценка с
идентични или сходни активи, за които е налична ценова информация.

•

Приходен подход-извежда индикативна стойност, като привежда бъдещите парични потоци към
единна текуща капиталова стойност, т.е. разглежда прихода , който актива ще генерира през полезния
си живот и извежда индикативна стойност чрез процес на капитализация.

•

Разходен подход-извежда индикативна стойност, използвайки икономическия принцип, че купувач
не би платил за даден актив повече от разходите за придобиване на актив с равностойна стойност
чрез покупка или изграждане.

В рамките на всеки подход, както и при възможните комбинации между тях са ползвани една или няколко
техники (методи) за оценяване:
•

Оценка на земя – използвани са два метода - метод на пазарните аналози с коригиране на изведени
сравними пазарни цени и подход на база начални цени на земеделски земи, в зависимост от
категорията на земята с въвеждане на съответни корекции.

•

Оценка на сгради – съгласно изискванията на МСС 16 за целите, за които е предназначена, като
основен метод е приложен разходният чрез метода на „амортизираната възстановителна стойност“.
Другите методи и подходи на оценка са използвани в зависимост от приложимостта им към
конкретния актив.

•

Оценка на машини, съоръжения и технологично оборудване – поради специализирания характер,
конфигурация и уникалност на машини, съоръжения и оборудване, собственост на Групата и
отсъствието на пазарни доказателства и аналози, е приложен методът на „амортизираната
възстановителна стойност“. Стойността на актива се измерва посредством определяне на новата му
стойност към датата на оценката, отразяваща разходите за неговото придобиване, намалени с
физическото му износване, функционалното и икономическо обезценяване, в резултат на неговата
експлоатация.

•

Оценка на специализирани транспортни средства – приложен е метод на разходите и метод на
пазарните аналози.

Оценката по справедлива стойност към 31 декември 2018 г. е базирана на наблюдаеми и ненаблюдаеми данни,
коригирани за специфични фактори като площ, местоположение и настоящо използване. Пряко или косвено
наблюдаемите входящи данни използвани в оценката подлежат на корекции. Поради тази причина
използваните хипотези се категоризират от ниво 3.
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Преглед за обезценка
Към 31 декември 2019 г. Групата е извършила преглед за наличие на индикации за обезценка съвместно с
лицензирани оценители. Избраното ниво за тест за обезценка на активите на Групата е единица генерираща
парични потоци. При теста за обезценка е установено, че към датата на оценката, стойността в употреба е повисока от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември 2019 г., както и от формираната
стойност на най-малката единица, генерираща паричен поток (ниво дъщерно дружество).
Активи публична държавна собственост
Към 31 декември 2019 г. в имоти, машини и съоръжения са включени активи с балансова стойност 892,867
хил. лв. (31 декември 2018 г.: 903,067 хил. лв.), които са обявени за публична държавна собственост според
Закона за водите. Законът предвижда отделното стопанисване на тези активи от юридически лица със сто
процента държавно участие или от юридически лица със смесено държавно и общинско участие, в които
държавата има мажоритарен дял, или от търговски дружества, чийто капитал е собственост на други
търговски дружества с държавно участие. НЕК ЕАД, чрез предприятие „Язовири и каскади“ извършва всички
дейности по стопанисването и поддържане на Комплексните и значими язовири, съгласно & 31 от ПЗР към
ЗИД на Закона за водите (ДВ бр. 58/2015 г.). Съгласно изискванията на същия закон функциите по
стопанисване и поддържане на тези обекти следва да се изпълняват от „оператор на язовирна стена“, която
функция към датата на съставяне на този финансов отчет все още не е възложена на Дружеството от
компетентните органи. Към датата на настоящия финансов отчет, няма промяна в нормативната уредба по
отношение на собствеността и експлоатацията на посочените активи.
До уточняване на бъдещи промени относно гореспоменатите водностопански обекти, те се стопанисват от
НЕК ЕАД, срещу което Дружеството генерира приходи.
Активи с неустановена собственост
НЕК ЕАД
Към 31 декември 2019 г. за земи и сгради с балансова стойност в размер на 17,097 хил. лв. (31 декември 2018
г.: 15,456 хил. лв.) тече процедура по издаване на актове за държавна собственост.
ЕСО ЕАД
Към 31 декември 2019 г. недвижимите имоти без документи за собственост са с балансова стойност в размер
на 4,130 хил. лв.(31 декември 2018 г: 4,874 хил. лв.).
Обезпечения по заеми, получени от НЕК ЕАД
За обезпечение на експортния и търговските заеми от ИНГ Банк Н.В. – Холандия е вписана ипотека на земите
и сградите на ВЕЦ Студен кладенец, ВЕЦ Ивайловград и ВЕЦ Кърджали (каскада „Долна Арда”) с балансова
стойност – 16,752 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 17,256 хил. лв.). Заложени са всички текущи и бъдещи активи,
включително машини и съоръжения, част от каскада „Долна Арда”, в полза на ИНГ Банк Н.В. Издадени са
записи на заповед в полза на Банката.
Към 31 декември 2019г. търговските заеми от Банк Аустрия Кредитанщалт са изцяло погасени и предстои
заличаване на ипотеката на активи, свързани с Хидровъзел „Цанков Камък” с балансова стойност в размер на
99,189 хил. лв. (31 декември 2018г.: 101,266 хил. лв.).
Обезпечения по заеми, получени от Мини Марица-изток ЕАД
За обезпечаване на задълженията на Дружеството по заеми към банки са предоставени като обезпечение
активи от клас Машини съоръжения и оборудване с балансови стойности съответно 46,246 хил. лв.
Други оповестявания
Поради спецификата на счетоводните регистри на имотите, машините и съоръженията и промените в тях през
предходни периоди, оповестяването на балансовата стойност на активите, ако те биха били оценявани след
признаването им по цена на придобиване, изисква значителни ресурси и време, които превишават ползите за
потребителите на консолидирания финансов отчет. Затова ръководството на Групата е преценило тези
оповестявания да не бъдат направени.
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Спецификата на активите на Групата и динамичната икономическа среда в сферата на енергетиката, в която
тя оперира, биха могли да доведат до вариации в използваните допускания и преценки при определяне на
справедливите стойности на тези имоти, машини и съоръжения.
Всички разходи за амортизация и обезценка са включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата
на ред „Разходи за амортизация и обезценка”.
19. Нематериални активи
Балансовите стойности на нематериалните активи за представените отчетни периоди могат да бъдат
анализирани, както следва:
Към 31 декември 2019 г.

Програмни
продукти

Патенти и
лицензии

Други
нематериални
активи

Разходи
за
развойна
дейност

Права

Разходи за
придоби
ване

Активи
с право
на
ползване

Общо

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

74,680

22,118

95,116

53,224

2,750

-

-

964

1,219

224

686

79

3,526

546

(4,223)

(1,475)

(231)

-

-

-

-

1,824

1,702

-

-

-

(3,526)

-

-

(1,467)

-

-

-

-

-

73,245

22,097

95,109

53,910

2,829

-

(61,231)

(16,019)

(89,158)

(47,706)

(2,206)

-

-

(3,472)
4,223

(2,748)
1,475

(1,148)
191

(1,219)
-

(69)
1

-

(243)
-

(216,320)
(8,899)
5,890

-

749

-

-

-

-

-

749

(60,480)

(16,541)

(90,115)

(48,925)

(2,274)

-

(243)

(218,578)

12,765

5,556

4,994

4,985

555

-

303

29,158

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари
2019 г.
Новопридобити активи
Отписани активи
Трансфер от разходи за
придобиване
Трансфер от/към имоти,
машини и съоръжения
Салдо към 31 декември
2019 г.
Амортизация
Салдо към 1 януари
2019 г.
Амортизация
Отписани активи
Трансфер
Салдо към 31 декември
2019 г.
Балансова стойност на
31 декември
2019 г.

Към 31 декември 2018 г.

546

247,888
7,244
(5,929)
(1,467)
247,736

Програмни
продукти

Патенти
и
лицензии

Други
нематериални
активи

Разходи за
развойна
дейност

Права

Общо

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2018 г.
Новопридобити активи
Отписани активи
Салдо към 31 декември 2018 г.

70,174
4,940
(434)
74,680

21,366
1,108
(356)
22,118

95,262
409
(555)
95,116

53,224

2,559
191

53,224

2,750

242,585
6,648
(1,345)
247,888

Амортизация
Салдо към 1 януари 2018 г.
Амортизация
Отписани активи
Салдо към 31 декември 2018 г.

(58,307)
(3,355)
431
(61,231)

(14,285)
(2,091)
357
(16,019)

(88,585)
(1,126)
553
(89,158)

(46,362)
(1,344)

(2,139)
(67)

-

-

(47,706)

(2,206)

(209,678)
(7,983)
1,341
(216,320)

13,449

6,099

5,958

5,518

544

31,568

Балансова стойност на 31
декември 2018 г.

-

-
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Активите с право на ползване са включени в нетната балансова стойност на нематериалните активи, както
следва:

хил. лв.

Общо активи с право
на ползване
хил. лв.

Салдо към 31 декември 2018 г.

-

-

Ефект от МСФО 16 Лизинг

-

-

Салдо на 1 януари 2019

-

-

Новопридобити активи

546

546

Салдо към 31 декември 2019 г.

546

546

-

-

Амортизация

(243)

(243)

Салдо към 31 декември 2019 г.

(243)

(243)

303

303

Лицензи
Брутна балансова стойност

Амортизация и обезценка
Салдо към 1 януари 2019 г.

Балансова стойност към 31 декември 2019 г.

Обезценка на нематериални активи
Групата е извършила преглед за обезценка на нематериалните активи към 31 декември 2019 г. Не са
установени индикатори за това, че балансовата стойност на активите надвишава тяхната възстановима
стойност и в резултат на това, не е призната загуба от обезценка в консолидирания финансов отчет.
20. Инвестиции в съвместни, асоциирани и други предприятия
31 декември
2019 г.
хил. лв.
Държава на
учредяване
Съвместни предприятия
Ай Си Джи Би АД
Южен поток България АД
Трансболкан Електрик Пауър
Трейдинг С.А. – NECO S.A.
Асоциирани предприятия
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД
КонтурГлобал Оперейшънс
България АД
ЗАД Енергия
ПОД Алианц България АД
ХЕК „Горна Арда” АД

Общо съвместни и асоциирани
предприятия

Дял

Стойност на
инвестициите

31 декември
2018 г.
хил. лв.
Дял

Стойност на
инвестициите

България
България

50.00%
50.00%

54 993
186 699

50.00%
50.00%

14 363
186 762

Гърция

50.00%

1 173
242 865

50.00%

1 458
202 583

България

27.00%

92 092

27.00%

85 804

България
България
България
България

27.00%
48.08%
34.00%
24.00%

1 413
13 856
21 963
129 324

27.00%
48.08%
34.00%
24.00%

1 352
14 559
19 873
121 588

372 189

324 171
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Изменението в балансовата стойност на инвестициите за представените отчетни периоди може да бъде
анализирани, както следва:

Балансова стойност на инвестицията на 1 януари
Ефект от първоначално прилагане на МСФО 9 и МСФО 15
Салдо на 1 януари 2019 (преизчислено)
Дял от печалбите загубите
Дял от друг всеобхватен доход
Получени дивиденти
Други изменения
Обезценка
Увеличение на капитал
Балансова стойност на инвестицията на 31 декември

2019 г.
хил. лв.
324,171
324,171
40,619
1,780
(35,752)
(84)
(9)
41,464
372,189

2018 г.
хил. лв.
346,010
(13,423)
332,587
35,846
2,039
(45,104)
(1,197)
324,171

Съвместно предприятие Ай Си Джи Би АД
БЕХ ЕАД е съдружник в „Ай Си Джи Би” АД - смесеното инвестиционно дружество с равно участие на БЕХ
ЕАД и IGI Poseidon (смесено инвестиционно дружество, с равно участие на DEPA SA. и Edison International
Holding N.V.). Проектната компания ще изгради междусистемна газова връзка между Гърция-България с
капацитет до 3 млрд. м3/г. от гр. Комoтини до гр. Стара Загора с дължина 182 км. Реализацията на проекта е
свързана с политиката на Република България, насочена към осигуряване на инфраструктура за достъп до
алтернативни източници и маршрути за внос на природен газ и осигуряване на физическа свързаност на
страната с Южния газов коридор.
Предвижда се смесеното дружество да изгради, да притежава газопровода, да бъде лицензирано като негов
оператор, да разпределя неговия капацитет и да получава приходите от пренос на природен газ.
През 2019 г. е стартирана фазата на строителство на проекта. Завършени са конкурсните процедури по реда
на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за подготовка и провеждане на строителство и
през октомври 2019 г. са сключени договори с избраните Инженер-консултант (консорциум TIBEI),
Изпълнител на доставка на тръби (Corinth Pipeworks Pipe Industry S.A.), Изпълнител на договор за работен
проект, доставка на материали и строителство - EPC (AVAX S.A.) и Изпълнител на строителен надзор (ДЗЗД
Еко Бул Контрол). Всички договори са в процес на изпълнение са направени авансови плащания. Във връзка
с това е направено и увеличение на капитала на дружеството.
На 10 октомври 2019 г. Общото събрание на акционерите на „Ай Си Джи Би” АД е взело решение за
увеличаване капитала на „Ай Си Джи Би” АД от 33,053,560 лв. на 115,980,740 лв. чрез издаване на 8,292,718
бр. нови обикновени, поименни акции от Клас А, с номинална стойност от 10 лв., които да бъдат записани от
акционерите, притежаващи акции от Клас А, пропорционално на притежаваните от тях акции преди
увеличението.
На 23 октомври 2019 г. „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е направило парична вноска в капитала на „Ай
Си Джи Би” АД в размер на 41,463,590 лв., представляваща 50% от вноската съгласно решението на Общото
събрание.
През октомври 2019 г. между „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и Европейската инвестиционна банка е
сключен Договор за финансиране за изграждане на газопровод IGB на стойност 109.9 млн. евро с обезпечение
държавна финансова гаранция от Република България, Гаранционното споразумение за която е ратифицирано
от Народното събрание. Заемът се предоставя на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, като акционер в „Ай
Си Джи Би” АД. От своя страна БЕХ ЕАД прехвърля заемното финансиране на проектната компания чрез
Договор за акционерен кредит в същия размер, при същите финансови условия, заложени в споразумението с
Европейската инвестиционна банка и без допълнителен марж за „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.
Погасяването на кредита от Европейската инвестиционна банка ще се извършва с ползване на гратисен период
за изплащане на главниците на усвоените траншове, който според сключения с банката Договор може да има
продължителност до 7 години от датата на усвояване на транш. Изплащането на дължимите лихви ще се
извършва от 2020 г. след усвояване на първия транш. Погасяването на дълга за всеки транш може да има
продължителност до 25 години. През 2019 г. няма усвоени средства по финансирането.
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Съвместно предприятие „Южен поток България” АД
През месец юни 2014 г. с разрешение на Министъра на икономиката и енергетиката е сключено споразумение
за получаване на средства от Газпром ЕП Интернешънъл БВ, които ще се използват за финансиране на
участието на БЕХ ЕАД в проектната компания „Южен поток България” АД. Връщането на сумите по
споразумението ще се извършва само и единствено от постъпленията на БЕХ ЕАД от дивиденти от проектната
компания. На 11 август 2014 г. е получен транш в размер на 191,009 хил. лв., представляващ вноската от
страна на БЕХ ЕАД, с която на 18 август 2014 г. е увеличен капиталът на проектната компания с 382,018 хил.
лв. от двамата акционера БЕХ ЕАД и ПАО „Газпром”.
През декември 2014 г. представители на руския акционер в „Южен Поток България” АД, ПАО Газпром, са
обявили публично намеренията си да прекратят проекта.
През септември 2015 г. акционерът ПАО „Газпром” е уведомил БЕХ ЕАД, че счита проекта „Южен поток” за
прекратен, във връзка с което акционерите са започнали уреждане на отношенията си по проекта.
Със споразумение от 27 декември 2019 г. (Deed of settlement) е направено цялостното уреждане на
отношенията по приключване на проекта. Обявена е в Търговския регистър процедура по намаляване
капитала на проектната компания „Южен поток България” АД, от което намаляване „Български Енергиен
Холдинг” ЕАД ще върне по-голямата част от заема си към Газпром ЕП Интернешънъл БВ. Впоследствие,
към края на 2020 г. проектната компания ще се ликвидира. Ликвидационната квота на „Български Енергиен
Холдинг” ЕАД ще послужи за окончателно погасяване на заема, а страните по проекта няма да имат повече
претенции едни към други.
За 2019 г. е начислена обезценка на инвестицията на ликвидационна база в размер на 9 хил. лв. (2018 г.: 1,197
хил. лв.). Общата стойност на начислена обезценка на инвестицията към 31 декември 2019 г. е 23,553 хил. лв.
(31 декември 2018 г.: 23,544 хил. лв.).
Съвместно предприятие Трансболкан Електрик Пауър Трейдинг С.А. – NECO S.A.
Групата притежава 50% от капитала на NECO S.A., съвместно контролирано дружество, чиято основна
дейност включва търговия с електрическа енергия, както и конструкция и реконструкция на
топлоелектрически централи.
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД
Групата, чрез НЕК ЕАД, притежава 27% от капитала на топлоелектрическа централа „КонтурГлобал Марица
Изток 3” АД, чиято основна дейност включва производство, разпространение и продажба на електрическа и
топлинна енергия.
КонтурГлобал Oперейшънс България АД
Групата, чрез НЕК АД, притежава 27% от капитала на „КонтурГлобал Оперейшънс България” АД, чиято
основна дейност включва експлоатация и поддръжка на „ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3” АД.
ЗАД Енергия
Групата притежава 48.08% от капитала на ЗАД Енергия, което извършва застрахователна дейност.
ПОД Алианц България АД
Групата притежава 34% от капитала на ПОД Алианц България АД, което извършва пенсионно-осигурителна
дейност.
ХЕК „Горна Арда” АД
Групата притежава 24% (31 декември 2018 г.: 24%) от капитала на ХЕК „Горна Арда” АД, което е
регистрирано да извършва оценка, структуриране и планиране на изграждането на каскада „Горна Арда”,
включително строителството на водни електроцентрали с обща мощност приблизително 160 мегавата,
осигуряване финансирането и строителството на каскада „Горна Арда” и упражняване на правата за
експлоатиране на съоръжението (след получаване на съответни лицензии и разрешения). ХЕК „Горна Арда”
не осъществява дейност, не генерира приходи, няма бюджети и прогноза за бъдещо развитие, инвестицията в
консолидирания финансов отчет е с нулева балансова стойност.
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Обобщена финансова информация за съвместните и асоциираните предприятия
В таблицата е представена обобщена финансова информация на база на финансовите отчети на съвместните и асоциираните предприятия на Групата към 31 декември на
съответната година:
Съвместни и асоциирани предприятия

Ай Си
Джи Би
АД

Южен
поток
България
АД *

хил. лв.
64,894
46,571
111,465
221
1,259
1,480
46,188
(122)
9
(1,668)
(1,668)

хил. лв.
18,370
381,136
399,506

31 декември 2019 г.
Нетекущи активи
Текущи активи (a)
Общо активи
Нетекущи пасиви (б)
Текущи пасиви (в)
Общо пасиви
а) в това число пари и парични еквиваленти
б) в това число нетекущи заеми
в) в това число текущи заеми
Приходи
Разходи за амортизация
Разходи за данък върху дохода
Печалба /(загуба) за годината
Друг всеобхватен доход за годината
Общ всеобхватен доход /(загуба) за годината
Дял от печалбата / (загубата) за годината
полагащ се на Групата
Дял от друг всеобхватен доход на
асоциирани предприятия
Общо нетни активи
Дялово участие на Групата
Обезценка
Балансова стойност на инвестицията

Трансболкан
Електрик
Пауър
Трейдинг
С.А. – NECO
S.A. **
хил. лв.
24
4,429
4,453

Контур
Глобал
Марица
Изток 3
АД

Контур
Глобал
Оперейшънс
България
АД

ЗАД
Енергия

ПОД
Алианц
България
АД

ХЕК
“Горна
Арда”
АД

Общо

хил. лв.
5,897
13,102
18,999
5,786
7,979
13,765
401

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

-

-

-

32,485

5,126

13,845
(154)
(851)
7,654
182
7,836

40,311
(433)
(1,820)
20,949
(5)
20,944

(1)
(1)

хил. лв.
564,335
1,137,755
1,702,090
229,524
520,991
750,515
535,273
172,991
53,217
791,065
(70,690)
(15,367)
140,740
6,451
147,191

-

-

(82)

(254)

-

-

(82)

(254)

хил. лв.
475,150
541,894
1,017,044
223,517
452,441
675,958
76,889
172,991
53,217
704,359
(69,976)
(12,125)
109,016
6,274
115,290

(834)

(63)

(285)

29,434

1,384

3,767

7,123

-

40,526

-

-

-

1,694

-

88

(2)

-

1,780

109,985
50%
54,993

399,367
50%
(12,985)
186,699

2,345
50%

341,086
27%

5,234
27%

28,818
48.08%

64,598
34%

951,575

-

-

-

-

-

1,173

92,092

1,413

13,856

21,963

142
24%
-

-

-

139
139
380,897

2,108
2,108
991

65
(5)

(580)
5,126

-

-

-

-

81,266
81,266

69,215
69,215

142
142

-

-

52,448
52,448
10,020

4,617
4,617
19,745

142

-

(12,985)
372,189
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Съвместни и асоциирани предприятия

Ай Си
Джи
Би АД

Южен
поток
България
АД

Трансболкан
Електрик Пауър
Трейдинг С.А. –
NECO S.A.

Контур
Глобал
Марица
Изток 3
АД

Контур Глобал
Оперейшънс
България АД

ЗАД
Енергия

ПОД
Алианц
България
АД

ХЕК
„Горна
Арда”
АД

Общо

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

14,829
14,098
28,927
202
202
13,914
(21)
(1,384)
(1,384)

18,526
381,122
399,648
172
172
381,100
13,301
(14)
(1,616)
(1,616)

16,511
16,511
13,596
13,596
1,674
5,524
(10)
(20)
(20)

523,528
438,440
961,968
284,650
359,522
644,172
44,694
225,024
50,774
633,338
(71,435)
(9,346)
96,501
7,938
104,439

5,031
11,961
16,992
4,940
7,044
11,984
52
30,548
(552)
4,900
4,900

73,252
73,252
42,971
42,971
3,660
15,215
(54)
(1,035)
9,596
(214)
9,382

62,411
62,411
3,960
3,960
12,120
33,448
1,585
15,777
(2)
15,775

153
153
10
10
153
(13)
(13)

561,914
997,948
1,559,862
289,590
427,477
717,067
457,367
225,024
50,774
731,374
(71,534)
(9,348)
123,741
7,722
131,463

(692)

(808)

(10)

26,055

1,323

4,614

5,364

-

35,846

-

-

-

2,143

-

(103)

(1)

-

2,039

28,725
50%
14,363

399,476
50%
(12,976)
186,762

2,915
50%
1,458

317,796
27%
85,804

5,008
27%
1,352

30,281
48.08%
14,559

58,451
34%
19,873

53
24%
-

842,795
(12,976)
324,171

31 декември 2018 г.

Нетекущи активи
Текущи активи (a)
Общо активи
Нетекущи пасиви (б)
Текущи пасиви (в)
Общо пасиви
а) в това число пари и парични еквиваленти
б) в това число нетекущи заеми
в) в това число текущи заеми
Приходи
Разходи за амортизация
Разходи за данък върху дохода
Печалба /(загуба) за годината
Друг всеобхватен доход за годината
Общ всеобхватен доход /(загуба) за годината
Дял от печалбата / (загубата) за годината
полагащ се на Групата
Дял от друг всеобхватен доход на асоциирани
предприятия
Общо нетни активи
Дялово участие на Групата
Обезценка
Балансова стойност на инвестицията
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Инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия са отчетени по метода на собствения капитал. Датата
на финансовите отчети на асоциираните и съвместните предприятия е 31 декември. Всички трансфери на
парични средства към Групата, като изплащане на дивиденти, се осъществят след одобрението на най-малко
51% от всички акционери в асоциираните предприятия.
Представената финансова информация към 31 декември 2019 г. на Южен поток България АД е съгласно
неодитирани финансови отчети.
Представената финансова информация за Трансболкан Електрик Пауър Трейдинг С.А. – NECO S.A. е за
периода, завършващ на 30 юни 2019 г.
21. Търговски и други вземания
31 декември
2019 г.
хил. лв.
768,757
(308,296)
460,461

31 декември
2018 г.
хил. лв.
839,704
(368,898)
470,806

460,461
501

470,806
369

501

369

460,962

471,175

591,910
(116,567)
475,343
274,491
(265,115)
9,376

489,583
(60,486)
429,097
276,067
(274,667)
1,400

124,862

157,730

124,862

157,730

129,384
(110,479)

398
135,110
(113,384)

18,905
628,486

21,726
610,351

81,046
33,686
18,218

81,157
18,925
13,513

Нефинансови активи

132,950

113,595

Търговски и други вземания- текуща част

761,436

723,946

1,222,398

1,195,121

Търговски вземания, брутна сума
Натрупана обезценка на търговски вземания
Търговски вземания, нетна сума
Финансови активи
Предплатени услуги
Нефинансови активи
Търговски и други вземания- нетекуща част
Търговски вземания, брутна сума
Натрупана обезценка на търговски вземания
Търговски вземания, нетна сума
Съдебни и присъдени вземания, брутна сума
Натрупана обезценка на съдебни и присъдени вземания
Съдебни и присъдени вземания, нетна сума
Вземания от фонд „Сигурност на електроенергийната
система”
Вземания от фонд „Сигурност на електроенергийната
система”- нетна сума
Вземания на лихви по банкови депозити
Други вземания, брутна сума
Натрупана обезценка на други вземания
Други вземания, нетна сума
Финансови активи
Аванси, предоставени на доставчици
Предплатени услуги
Данъци за възстановяване

Търговски и други вземания
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Търговските вземания не са лихвоносни и обикновено са със срок на плащане от 1 до 30 дни.
Нетната балансова стойност на търговските и други вземания се приема за разумна приблизителна оценка на
справедливата им стойност.
Към 31 декември 2019 г. Групата е извършила преглед и е начислила обезценка за очаквани кредитни загуби,
в съответствие с приетата счетоводна политика и изискванията на МСФО 9
Всички търговски и други финансови вземания на Групата са прегледани относно настъпили събития на
неизпълнение. За всички краткосрочни търговски вземания е приложен опростен подход за определяне на
очакваните кредитни загуби към края на периода. Дългосрочните вземания с елемент на финансиране са
обезценени на индивидуална база.
Движението на обезценката за очаквани кредитни загуби на търговски и други вземания е представени по
долу:
Обезценка на търговски и други вземания
На 1 януари
Ефект от първоначално прилагане на МСФО 9
Начислена през годината
Възстановена
Отписана
Общо обезценка на търговски и други вземания

31 декември
2019 г.
хил. лв.
817,435
817,435
67,455
(82,451)
(1,982)
800,457

31 декември
2018 г.
хил. лв.
621,499
190,832
812,331
130,260
(94,073)
(31,083)
817,435

22.1.Вземания от „Топлофикация София” ЕАД

Нетекущи вземания от Топлофикация София ЕАД,
брутна сума
Обезценка
Нетекущи вземания от Топлофикация София ЕАД,
нетна сума
Текущи вземания от Топлофикация София ЕАД, брутна
сума
Обезценка
Текущи вземания от Топлофикация София ЕАД, нетна
сума

31 декември
2019 г.
хил. лв.

31 декември
2018 г.
хил. лв.

562,969

640,619

(113,556)

(173,219)

449,413

467,400

235,916

62,056

(52,913)

(856)

183,003

61,200

632,416

528,600

Дългосрочни вземания
На 11 декември 2015 г., е сключено споразумение между „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и
„Топлофикация София” ЕАД, съгласно което се обединяват и новират задълженията на топлофикационната
централа към „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. Длъжникът признава изцяло и безусловно задължения в
размер на 500,465 хил. лв., като те се погасяват за срок от двадесет години, с пет годишен гратисен период, и
лихва върху главницата в размер на 3.25%. Задължения в размер на 52,311 хил. лв. са оспорени от длъжника.
Споразумението предвижда, че при сключване на концесионен договор между Столична община и трето лице,
последното се задължава да изплати на БЕХ ЕАД първоначална вноска в размер не по-малък от 200,000 хил.
лв., в срок от 120 дни от датата на влизане в сила на концесионния договор, а остатъкът ще бъде заплатен по
договорен между страните начин.
През 2019 г. „Топлофикация София” ЕАД редовно обслужва своите задължения съгласно погасителен план
към споразумение от 11 декември 2015 г.
За непризнатите задължения са подадени шест съдебни искови молби, като към 31 декември 2019 г. делата
по заведените съдебни искове са приключени.
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С решение №2002 от 01.08.2019 г. на САС е потвърдено Решение №157 от 24.01.2019 г. на СГС. С решението
на СГС са отхвърлени исковете на БЕХ ЕАД срещу „Топлофикация София” ЕАД за заплащане на сума в
размер на 2,971,750 лв., представляваща четвърта погасителна вноска по Споразумение от 2010 г. и лихва в
размер на 372.745.81 лв. Съдебно-деловодните разноски са за сметка на БЕХ ЕАД. Общият размер на
дължимите от БЕХ ЕАД на „Топлофикация София” ЕАД разноски по двете съдебни инстанции са в размер
на 108,338.94 лв.
С определение №132 от 26.02.2019 г. не допуска касационно обжалване на Решение №1399 от 05.06.2018 г. ,
постановено по т. д. №4323/2017 г. на Софийски апелативен съд. Делото е във връзка със заведен иск от страна
на БЕХ ЕАД за сума в размер на 2,971,750 лв., представляваща трета погасителна вноска по Споразумение от
2010 г., и лихва в размер на 372,465.15 лв. Съдебно-деловодните разноски за касационната инстанция са за
сметка на БЕХ ЕАД (Определение №141 от 18.04.2019 г.). Общият размер на дължимите от БЕХ ЕАД на
„Топлофикация София” ЕАД разноски по трите съдебни инстанции са в размер на 162,099.56 лв.
С Определение №473 от 15.07.2019 г. ВКС не допуска касационно обжалване на Решение №1539 от
21.06.2018 г. на САС, постановено по т. д. №5176/2017 г. на САС. Делото е във връзка с заведен иск от страна
на БЕХ ЕАД за сума в размер на 2,971,750 лв., представляваща шеста погасителна вноска по Споразумение
от 2010 г., и лихва в размер на 363,649.78 лв. Съдебно-деловодните разноски за касационната инстанция са за
сметка на БЕХ ЕАД. Общият размер на дължимите от БЕХ ЕАД на „Топлофикация София” ЕАД разноски по
трите съдебни инстанции са в размер на 161,580.00 лв.
С Решение №275 от 08.08.2019 г. ВКС отменя Решение №875/12.04.2017 г. на АС-София, ТО 3 с-в по т. д.
№1391/2016 г. и осъжда „Топлофикация София“ ЕАД да заплати на БЕХ ЕАД следните суми:
•
•
•
•

2,972,125.92 лв. (главница), представляваща първа погасителна вноска по споразумение от 2010 г.;
Законна лихва върху главницата, считано от 27.02.2015 г. - датата на предявяване на исковата молба
в съда до окончателното й погасяване;
366,396 лв. договорна лихва за забава за периода от 27.02.2012 г. до 27.02.2015 г.;
569,255.68 лв. – съдебно-деловодни разноски за трите съдебни инстанции.

С Определение №540 от 08.08.2019 г. ВКС не допуска касационно обжалване на Решение №1491 от
15.06.2018 г. на САС, постановено по т. д. №4381/2017 г. на САС. Делото е във връзка с заведен иск от страна
на БЕХ ЕАД за сума в размер на 2,971,750 лв., представляваща втора погасителна вноска по Споразумение от
2010 г., и лихва в размер на 373,506.91 лв. Съдебно-деловодните разноски за касационната инстанция са за
сметка на БЕХ ЕАД. Общият размер на дължимите от БЕХ ЕАД на „Топлофикация София” ЕАД разноски по
трите съдебни инстанции са в размер на 229,271.87 лв.
С Определение №539 от 08.08.2019 г. ВКС не допуска касационно обжалване на Решение №773 от 02.04.2018
г. на САС, постановено по т. д. №4446/2017 г. на САС. Делото е във връзка с заведен иск от страна на БЕХ
ЕАД за сума в размер на 2,971,750 лв., представляваща пета погасителна вноска по Споразумение от 2010 г.,
и лихва в размер на 363,705.92 лв. Съдебно-деловодните разноски за касационната инстанция са за сметка на
БЕХ ЕАД. Общият размер на дължимите от БЕХ ЕАД на „Топлофикация София” ЕАД разноски по трите
съдебни инстанции са в размер на 107,677.26 лв.
Към 31 декември се водят преговори между двете дружества за сключване на споразумение за прихващане и
изплащане на дължимите суми по заведените съдебни искове.
За непризнатите задължения в размер на 48,972 лв. Дружеството е признало обезценка в пълен размер.
На 28 август 2018 г. е сключен договор с „Булгаргаз” ЕАД за възмездно прехвърляне на вземания от
„Топлофикация София” ЕАД за потребен природен газ на обща стойност към датата на сключване на договора
99,193 хил. лв., в т. ч. главница в размер на 94,967 хил. лв. и лихва в размер на 4,226 хил. лв. Вземанията са
изцяло просрочени. На 1 април 2019 г. е сключено споразумение с „Топлофикация София” ЕАД, с което
длъжникът се съгласява, че дългът ще бъде изплащат от длъжника в срок до 31 август 2025 г., като той няма
да заплаща вноски по главницата до 31 август 2019 г. Договорената лихва върху главницата е в размер на
4.66%, считано от 28 август 2018 г. При неплащане в срок на някоя от вноските се дължи лихва от длъжника
за всеки ден просрочие в размер на основния лихвен процент, определен от Българска народна банка, плюс
надбавка от десет пункта. Задълженията по споразумението се обслужват редовно съгласно погасителния
план.
Текущи вземания
Текущите вземания са по извършени продажби от предприятията в групата към „Топлофикация София” ЕАД.
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22.2. Вземания от фонд Сигурност на електроенергийната система

Вземания на 1 януари
Признати приходи за компенсиране разходите на
обществения доставчик
Признати суми за възстановяване на бенефициери във връзка
с Наредба №Е-РД- 04-06 от 28 септември 2016 г. за
намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от
възобновяеми източници.
Получени парични средства
Обезценка на некомпенсирани от фонд СЕС разходи поради
надхвърляне на заложения лимит в ценовото решение
2016/2017 г.
Вземания на 31 декември

31 декември
2019 г.
хил. лв.

31 декември
2018 г.
хил. лв.

157,730

102,679

1,308,267

1,037,075

137

4,694

(1,341,272)

(987,089)

-

371

124,862

157,730

Експозицията на Групата към кредитен и валутен риск и загуби от обезценка, свързани с търговски и други
вземания, са представени в Бележка 36 Цели и политика за управление на финансовия риск.
22. Отсрочени данъчни активи и пасиви

Отсрочени данъчни активи/(пасиви)

Имоти, машини и съоръжения и
нематериални активи
Финансиране
Неползвани отпуски на персонала
Провизии
Задължения за доходи на персонала при
пенсиониране
Неизплатени доходи на персонала
Финансови активи по справедлива
стойност в друг всеобхватен доход
Обезценка на парични средства
Обезценка на инвестиции
Обезценка на материални запаси
Обезценка на търговски и други
вземания
Данъчни загуби
Слаба капитализация
Други
Признати като:
Отсрочени данъчни активи
Отсрочени данъчни пасиви

Салдо на 1
януари 2019
г.

Признати в
другия
всеобхватен
доход
хил. лв.

Салдо към
31 декември
2019 г.

хил. лв.

Признати в
печалбата
или
загубата
хил. лв.

(699,558)

25,900

-

(673,658)

8,343
4,263
21,299

(296)
272
28,205

-

8,047
4,535
49,504

22,793

2,541

4,020

29,354

1,303

(70)

-

1,233

(13)

-

(4)

(17)

318
1,368
1,582

(103)
1
14

-

215
1,369
1,596

58,062

(907)

-

57,155

29
(580,211)

(29)
3,613
2
59,143

(2)
4,014

3,613
(517,054)

119,360
(699,571)

хил. лв.

156,621
(673,675)
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Отсрочени данъчни активи/(пасиви)

Имоти, машини и съоръжения и
нематериални активи
Финансиране
Неползвани отпуски на персонала
Провизии
Задължения за доходи на персонала при
пенсиониране
Неизплатени доходи на персонала
Финансови активи по справедлива
стойност в друг всеобхватен доход
Обезценка на парични средства
Обезценка на инвестиции
Обезценка на материални запаси
Обезценка на търговски и други вземания
Данъчни загуби
Признати като:
Отсрочени данъчни активи
Отсрочени данъчни пасиви

Салдо на 1
януари
2018 г.

Признати
в
печалбата
или
загубата

Признати в
другия
всеобхватен
доход

Корекция от
Салдо към
първоначално 31 декември
прилагане на
2018 г.
МСФО 9

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

(677,657)

31,442

(53,343)

-

(699,558)

8,380
3,719
34,009

(37)
544
(13,483)

-

-

8,343
4,263
21,299

21,019

(409)

2,183

-

22,793

1,582

(279)

-

-

1,303

(31)

-

18

-

(13)

1,249
1,596
43,690
811
(561,633)

35
119
(14)
(3,320)
(782)
13,816

(51,142)

283

318
1,368
1,582
58,062
29
(580,984)

17,692

17,975

116,055
(677,688)

119,360
(699,571)

Сумата на данъка върху печалбата, свързан с всеки един от елементите на другия всеобхватен доход, може да
бъде представена, както следва:
2019 г.
Преди данъци
хил. лв.
Преоценка на задълженията по планове с
дефинирани доходи
Нетна промяна в справедливата стойност на
финансови активи (капиталови инструменти)
Дял от друг всеобхватен доход на асоциирани
предприятия
Курсови разлики от преизчисление на
чуждестранни дейности
Друг всеобхватен доход

Данъчен
(разход)/приход Нетно от данъци
хил. лв.
хил. лв.

(40,215)

4,020

(36,195)

85

(6)

79

1,978

(198)

1,780

2
(38,150)

3,816

2
(34,334)

2018 г.
Преди данъци
хил. лв.
Преоценка на имоти, машини и съоръжения
Преоценка на задълженията по планове с
дефинирани доходи
Печалба/(загуба) от финансови активи, на
разположение за продажба
Дял от друг всеобхватен доход на асоциирани
предприятия
Друг всеобхватен доход

Данъчен
(разход)/приход Нетно от данъци
хил. лв.
хил. лв.

533,447

(53,343)

480,104

(21,827)

2,183

(19,644)

(175)

18

(157)

2,267
513,712

(228)
(51,370)

2,039
462,342
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23. Материални запаси

Природен газ
Гориво
Резервни части
Други материали и консумативи
Стоки
Незавършено производство, в т.ч.:
- заредено неизразходвано свежо ядрено гориво
- въглища
- други
Материални запаси, брутна сума
Обезценка до нетна реализуема стойност
Материални запаси, нетно от обезценка

31 декември
2019 г.
хил. лв.
193,023
260,730
162,630
91,883
677

31 декември
2018 г.
хил. лв.
171,808
158,217
168,702
78,954
616

63,854
99,134
77
872,008
(4,144)
867,864

73,261
50,618
66
702,242
(4,465)
697,777

Наличният към отчетната дата природен газ включва основно природния газ, съхраняван в ПГХ „ Чирен“.
Горивата включват основно незаредено свежо ядрено гориво, дизелово гориво и мазут.
Булгаргаз ЕАД
Наличният към отчетната дата природен газ е в размер на 1,178,238 хил. лева e отчетена като разход в
печалбата или загубата (2018 г.: 1,194,456 хил. лева).
Към датата на отчета за финансово състояние Дружеството е анализирало обстоятелствата, които биха довели
до наличието на индикации за обезценка на стойността на природния газ.
Основният външен източник, използван като доказателство за наличието на индикации за обезценка, са
решения на КЕВР №Ц-19/28.12.2018 г., №Ц-10/28.03.2019 г., №Ц-16/28.06.2019 г., №Ц-31/30.09.2019 г. и №Ц1/01.01.2020 г.
Възстановяването на загубите от обезценка на материални запаси се отчита като корекция на себестойността
на продадения през периода природен газ. Начислените нови загуби от обезценка се представят като такива
в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.
Булгартрансгаз ЕАД
На основание и в изпълнение на заповеди №Д-16-148/16.04.2018 г. на Министъра на енергетиката, в ПГХ
„Чирен“ се съхраняват 115 млн. куб. метра природен газ във връзка с възникнала необходимост за
допълнителни задължения към обществото.
През 2019 г. общо 12,944 хил. лв. от материалните запаси са отчетени като разход в печалбата или загубата
(2018 г.: 11,105 хил. лв.). През 2019 г. и 2018 г. няма индикации за обезценка на материални запаси.
Разходите за начислена обезценка на материални запаси на Групата са включени
„Начислена/(възстановена) обезценка, нетно” в консолидирания отчет за печалбата или загубата.

на

ред

24. Финансови активи по справедлива стойност
На 17 декември 2007 г. „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е участвал в първично публично предлагане на
ценни книжа на TRANSGAZ S.A., Румъния от увеличение на капитала на компанията, като придобива 6,041
броя акции. Справедливата стойност на тази инвестиция към 31 декември 2019 г. е 884 хил. лв. (31 декември
2018 г.: 800 хил. лв.) и е определена на база на публикуваните котировки на цени на активен пазар към 30
декември 2019 г. Всички ефекти от преоценка на инвестицията за 2019 г. са отчетени в резерв от преоценка
на финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход.
През 2019 г. Дъщерното дружество ЕСО ЕАД е акционер в тръжната кантора JAO S.A, която изпълнява ролята
на Единна Платформа за Разпределение (ЕПР) на преносни способности съгласно Регламент 2016/1719 за
установяване на насоки за предварително разпределяне на преносна способност. JAO S.A разпределя
дългосрочните преносни способности (годишни и месечни) на всички граници между страните-членки на ЕС.
Стойността на придобиване на инвестицията в капитала на JAO S.A е в размер на 508 хил. лв.
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Ниво 3
31 декември
2019 г.
хил. лв.
Финансови активи по справедлива стойност
в друг всеобхватен доход
акции
акции

Ниво 1
31 декември 31 декември
2019 г.
2018 г.
хил. лв.
хил. лв.

508

884
-

800
-

25. Парични средства и краткосрочни депозити
31 декември
2019 г.
хил. лв.
1,210,200

31 декември
2018 г.
хил. лв.
953,533

582

371

29,886

389,636

320

370

Парични средства, предоставени като обезпечение
Брутна стойност на пари и парични еквиваленти
Ефект от очаквани кредитни загуби

446,795
1,687,783
(3876)

1,343,910
(4522)

Пари и парични еквиваленти

1,683,907

1,339,388

Овърдрафти (*)
Парични средства, предоставени като обезпечение
Пари и парични еквиваленти в отчета за паричните потоци

(52,372)
(446,527)
1,185,008

(3687)
1,335,701

Парични средства в банкови сметки
Парични средства в брой
Краткосрочни депозити
Блокирани парични средства със специално предназначение

Равнение на паричните средства по Отчета за финансово състояние и Отчета за паричен поток

Парични средства в отчет за паричния поток
Овърдрафт
Парични средства и еквиваленти
Парични средства, предоставени като обезпечение
Парични средства в отчета за финансово състояние

31 декември
2019 г.
хил. лв.
1,185,008
52,372
1,237,380
446,527
1,683,907

31 декември
2018 г.
хил. лв.
1,335,701
3,687
1,339,388
1,339,388

* Към 31 декември 2018 г., банковите овърдрафти, които формират неразделна част от управлението на
паричните наличности на Групата, са включени като компонент на парични средства и еквиваленти за целите
на представянето в отчета за паричните потоци.
Паричните средства в банкови сметки се олихвяват с плаващи лихвени проценти, базирани на дневните
лихвени проценти по банкови депозити. Краткосрочните депозити са с различен срок, в зависимост от
ликвидните нужди. Групата има едномесечни и тримесечни банкови депозити към 31 декември 2019 г.
Сумата на парични средства, предоставени като обезпечение в размер на 446,795 хил. лв. представлява сума
предоставена със специално предназначение обезпечаваща задължение за плащане по имуществена санкция
по дело АТ.39849 БЕХ-ГАЗ.
Сумата на пари и парични еквиваленти, която е блокирана за Групата към 31 декември 2019 г., е 320 хил. лв.
(2018 год. - 370 хил. лв.) и се дължи на следните основания:
•
•

170 хил. лв. по разплащателна сметка със специално предназначение в Алианц Банк България АД
във връзка с договор с КЕВР;
150 хил. лв. в специална разплащателна сметка и служат за обезпечение по смисъла на чл. 8а от
ПУРДЕЕМ.
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26. Нетна печалба от освобождаване от дъщерно дружество, Печалба за годината от преустановени
дейности
27.1. Нетна печалба от освобождаване от дъщерни дружества
Продажба на акциите на „Българска независима енергийна борса” ЕАД
С Решение С(2015) 8860 от 10 декември 2015 г. по дело АТ.39767 БЕХ-Електричество, ЕК утвърди като
правно обвързващи Ангажиментите за период от пет години от началната дата на опериране на пазар „деннапред”, предложени от „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, „Национална Електрическа Компания” ЕАД,
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „Българска независима енергийна борса” ЕАД и
прекрати производството.
Съгласно Ангажиментите „Български Енергиен Холдинг” ЕАД поема задължението да отдели „Българска
независима енергийна борса” ЕАД от структурата си и да прехвърли собствеността на капитала на „Българска
независима енергийна борса” ЕАД на Министерство на финансите.
На основание на поетия неотменим ангажимент активите и пасивите на „Българска независима енергийна
борса” ЕАД, които към 31 декември 2015 г. са били включени в сегмент „електрическа енергия” са
рекласифицирани като „група за изваждане от употреба, държана за продажба“.
На 26 януари 2018 г. е издадено Решение С(2018)572 ЕК, с което Европейската комисия окончателно одобрява
възмездното придобиване от „Българска Фондова Борса” АД (предишно наименование „Българска Фондова
Борса – София“ АД) на 100% от капитала на „Българска независима енергийна борса” ЕАД. Заключението на
Комисията е, че продажбата се извършва по начин, който удовлетворява ангажиментите, поети от „Български
Енергиен Холдинг” ЕАД пред Европейската комисия.
На 26 януари 2018 г. влиза в сила сключения в началото на 2018 г. договор между „Български Енергиен
Холдинг” ЕАД и „Българска Фондова Борса ” АД за прехвърляне на 217,664 броя обикновени поименни акции
с право на глас от капитала „Българска независима енергийна борса” ЕАД. Покупната цена, определена от
лицензиран оценител, възлиза на 5,200,000 лв., платими по следния начин:

- Първоначално плащане в размер на 3,952,000 лв., платени на 5 февруари 2018 г.;
- Останалата част в размер на 1,248,000 лв. е дължима на три равни вноски на съответната дата на
шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец от датата на влизане на сила на договора.

Купувачът предоставя безусловна и неотменима банкова гаранция за остатъка от дължимата покупна цена па
акциите.
Купувачът се задължава да осигури спазване на поетите към Европейската комисия ангажименти по дело
АТ.39767-БЕХ Електричество, които са в неговия контрол за срока на ангажиментите.
Смяната в собствеността на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД е вписана в Търговския регистър
на 15 февруари 2018 г.
„Енергийна инвестиционна компания” ЕАД в ликвидация
С решение №20180426081205 от 26 април 2018 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е
вписано заличаване на дъщерното дружество „Енергийна инвестиционна компания” ЕАД.
Финансовият резултат от освобождаването на дъщерни дружества година е както следва:

Дата на загуба на контрол
Ефективен процент участие освободен
Нетни активи към датата на загуба на контрол
Справедлива стойност на възнаграждението
Отписани нетни активи
Печалба от освобождаване от инвестиция в
дъщерни дружества

„Българска независима
енергийна борса“ ЕАД
хил. лв.
15 февруари 2018 г.

„Енергийна инвестиционна
компания” ЕАД
хил. лв.
26 април 2018 г.

100%
3,996

100%
(4)

5,141
(3,996)

4
(4)

1,145

-
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Нетните парични потоци от освобождаване от дъщерните дружества:

Справедлива стойност на възнаграждението
Получени парични средства
Разсрочено възнаграждение
Парични средства ва освободените дружества
Парични средства на освободените дъщерни дружества, на група
класифицирана като държана за продажба
Нетни парични потоци от освобождаване на дъщерни
дружества
Нетни парични потоци от освобождаване на дъщерни
дружества в годишния консолидиран отчет за паричните
потоци

„Българска
независима
енергийна
борса“ ЕАД
хил. лв.
5,200
4,373
1,248
(37,295)

„Енергийна
инвестиционна
компания”
ЕАД
хил. лв.
4
(4)
-

(33,343)

-

4,373

-

През 2019 г. нетния паричен поток от освобождаване от „Българска независима енергийна борса” ЕАД е в
размер на 832 хил. лв.
27.2.

Активи и пасиви, класифицирани като държани за разпределение към собствениците

Преработването, съхранението и погребването на РАО са дейности от управлението на РАО, които съгласно
ЗБИЯЕ следва да се извършват от ДП РАО, за да се гарантира защита на интересите на гражданите на
Република България и отговорността на Българската държава и нейните компетентни органи.
С Решение на МИЕ (Протокол №6/17.10.2011 г.) се определя ДП РАО, като единствен оператор по Извеждане
от експлоатация на блокове 1÷4.
С Решение №1038 от 19.12.2012 г. на Министерски съвет на Република България за обявяване на ядрени
блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй” за съоръжения за управление на РАО и предоставянето им за управление
на ДП РАО, всички дейности по ИЕЯС на блокове 1÷4 и ядрени съоръжения, окончателно спрени за
извеждане от експлоатация, преминават за изпълнение и управление към ДП РАО.
Към 31 декември 2019 г. съвместно с ДП РАО е предприето необходимото за обявяване обект на незавършено
строителство „Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди РАО с голям коефициент на намаляване
на обема” за съоръжение за управление на РАО и други активи в процес на придобиване по стартирани
проекти за изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения за частна
държавна собственост и предоставянето им за управление на ДП РАО.
Балансовата стойност на активите и пасивите, предназначение за разпределение към собствениците и които
следва се прехвърлят към ДП РАО, могат да бъдат представени, както следва:
31 декември 2019г.
хил. лв.
Активи
Земи и сгради
Машини, съоръжения и оборудване
Разходи за придобиване
Общо активи

1,069
8,667
47,541
57,277

Пасиви
Задържани суми по договор за строителство
Финансирания
Общо пасиви

2,170
43,709
45,879

Към 31 декември 2019 г. няма активи и пасиви, които да са били разпределени към собствениците и няма
генерирани парични потоци. Ръководството на Групата очаква активите и пасивите да бъдат предадени през
2020 г.
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27. Акционерен капитал и резерви
28.1 Акционерен капитал
Регистрираният капитал на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД се състои от 3,462,941,744 броя обикновени
акции с номинална стойност 1 лв. всяка към 31 декември 2019 г. (31 декември 2018г.: 3,462,941,744 броя).
Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, непривилегировани, с право на глас. Всички обикновени
акции са изцяло платени. Всяка една акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен
дял в имуществото на дружеството. Едноличен акционер в капитала на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД
е българската държава чрез Министъра на енергетиката.
Издадените и оторизирани акции за отчетните периоди могат да бъдат представени, както следва:
31 декември
31 декември
2019 г.
2018 г.
Брой акции
Брой акции
Брой издадени и напълно платени акции:
В началото на годината
3,462,941,744
3,397,756,827
Увеличение на капитала през годината
65,184,917
Общ брой акции, оторизирани в края на годината
3,462,941,744
3,462,941,744
С Протокол №Е-РД-21-19/29.06.2018 г. на Министерство на енергетиката е взето решение за увеличение на
капитала на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД чрез издаване на нови 65,184,917 броя обикновени
поименни акции, всяка една с право на глас и номинална стойност 1 лв. за сметка на неразпределената печалба
от 2017 г. Увеличението е вписано в Търговския регистър на 31 август 2018 г.
28.2 Други резерви
Другите резерви се формират от разпределение на печалбата съгласно Търговския закон и Устава на
дружествата от Групата или от други източници по решение на едноличния акционер. Те включват законови
резерви и други резерви от общ характер. Законовите резерви се заделят докато достигнат една десета или
по-голяма част от капитала. Източници за формиране на законовите резерви са най-малко една десета част от
нетната печалба, премии от емисии на акции и средствата, предвидени в устава или по решение на едноличния
акционер. Законовите резерви могат да бъдат използвани единствено за покриване на загуби от текущия и
предходни отчетни периоди. Резерви от общ характер се формират по предложение на съвета на директорите
и могат да бъдат използвани за покриване на загуби от минали години и за други цели.
Други изменения на собствения капитал:
През 2019 г. ръководството на дъщерното дружество ЕСО ЕАД е отчело за сметка на други резерви следните
суми:
Основание
Енерджи маркет - отписване за загубено съд. дело за вземания които не са вписани при
преобразуването от 04.02.2014 г.
ЕФГ – провизия по съдебно дело, което не е прехвърлено при преобразуването от 04.02.2014 г.
ЕТ НИК-60-Н. Калаксъзов - провизия по съдебно дело, което не е прехвърлено при
преобразуването от 04.02.2014 г.
Общо изменение

Сума
(103)
(833)
(353)
(1,289)

28.3 Резерви от преоценка до справедлива стойност
В резерви от преоценка до справедлива стойност са отчетени преоценките на финансови активи по
справедлива стойност в друг всеобхватен доход.
28.4 Преоценъчен резерв на нефинансови активи
Преоценъчният резерв се използва за отразяване на увеличенията в справедливата стойност на имоти, машини
и съоръжения и намаленията до степента, в която тези намаления са свързани с увеличение на същия актив,
признато по-рано в другия всеобхватен доход.
28.5 Резерв от преизчисление на чуждестранна дейност
Групата има дъщерно дружество в Северна Македония, чиято функционална валута е македонски динари.
Резервът от преизчисление е сформиран в резултат на валутни курсови разлики към 31 декември 2019 г.
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28.6 Резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи
Резервът от преоценка на планове с дефинирани доходи включва актюерските печалби и загуби в резултат на
преоценка на плановете с дефинирани доходи.
28. Заеми и финансов лизинг
31 декември
2019 г.
хил. лв.

31 декември
2018 г.
хил. лв.

2,236,270
41,722
10,879
1,217
2,290,088

2,230,681
57,876
33,127
2,321,684

418,368
22,833
52,386
42,780
555
536,922
2,827,010

44,064
33,890
3,687
42,780
124,421
2,446,105

Нетекуща част
Емитирани облигации
Банкови кредити
Кредит от ЕВРАТОМ
Финансов лизинг
Текуща част
Банкови кредити
Кредит от ЕВРАТОМ
Банкови овърдрафти
Емитирани облигации
Финансов лизинг

Информация относно по-важните условия по усвоените заеми и привлечените средства по договори за
финансов лизинг е представена, както следва:
Кредитополучател/
Емитент

Лихвен
процент Падеж

31 декември
2019 г.
хил. лв.

31 декември
2018 г.
хил. лв.

(1) Облигационна емисия 2016 г.

БЕХ ЕАД

4.875%

2021 г.

1,089,393

1,084,583

(2) Облигационна емисия 2018 г.

БЕХ ЕАД

3.500%

2025 г.
10 май
2021г

1,189,657

1,188,878

33,712

67,017

2019 г.

-

18,843

2020 г.

7,828

15,659

2022 г.

21,226

29,674

2024 г.

17,170

12,010

2024 г.

4,675

1,754

2022 г.

6,000

8,000

2022 г.

6,000

8,000

2022 г.

6,000

8,000

2020 г.

52,386

3,687

2020 г.

391191

-

1772
2,827,010

2,446,105

(3) Инвестиционен небанков кредит АЕЦ Козлодуй
от EURATOM в евро
ЕАД

EURIBOR +
0.079% до 0.13%

(4) Инвестиционен кредит в евро

НЕК ЕАД

3м ОеКВ и 4.10%

(5) Инвестиционен кредит в евро

НЕК ЕАД

0.0475

(6) Инвестиционен кредит в евро
(7) Инвестиционен кредит
(8) Инвестиционен кредит
(9) Инвестиционен кредит
(10) Инвестиционен кредит
(11) Инвестиционен кредит
(12) Овърдрафт
(13) Инвестиционен кредит
(14) Финансов лизинг в лева

НЕК ЕАД
Мини Марица изток ЕАД
Мини Марица изток ЕАД
Мини Марица изток ЕАД
Мини Марица изток ЕАД
Мини Марица изток ЕАД

от 4.341% до
4.844%
ОЛП + надбавка
от 1.89% годишно
ОЛП + надбавка
от 1.89% годишно
ОЛП + надбавка
от 1.69% годишно
ОЛП + надбавка
от 1.69% годишно
ОЛП + надбавка
от 1.59% годишно

Булгаргаз ЕАД
РЛП+0.99-2.95%
Булгартрансгаз ЕАД от 0.15% до 0.50%
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(1) Облигационна емисия 2016 г.
На 2 август 2016 г. „Български Енергиен Холдинг” ЕАД пласира успешно втората си емисия еврооблигации
в размер на 550 млн. евро. При засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на над 2
милиарда евро. Параметрите на пласираната втора облигационна емисия от „Български Енергиен Холдинг”
ЕАД са следните:
- размер на облигационната емисия (номинална стойност) 550 милиона евро;
- емисионна стойност - 98.921%;
- фиксиран лихвен процент 4.875% годишно;
- лихвата е платима веднъж годишно на 2 август, с първо плащане дължимо на 2 август 2017 г.;
- падеж 2 август 2021 г.;
- ISIN код XS1405778041 на облигационната емисията, която е котирана на Основния пазар на ценни
книжа на Ирландската фондова борса;
- БЕХ ЕАД следва да спазва определени ковенанти, както следва:
• Емитентът се задължава да не поема и да не позволява на своите дъщерни дружества да поемат
директно или индиректно финансови задължения, ако след оценка на ефектите от поемането на
такива задължения и постъпленията от тях (1) има, възниква или са налице основания за
възникването на случай на неизпълнение, (2) съотношението на покритие на EBITDA (EBITDA
Coverage Ratio), изчислено като консолидираната EBITDA за последния период преди датата на
транзакциите, за които има изготвени консолидирани финансови отчети на Емитента, разделена
на финансовите разходи за същия период, е по-малко от 4:1 и (3) консолидираното съотношение
на задлъжнялост (Consolidated Leverage Ratio), изчислено като консолидирания дълг на
Емитента за последния период преди датата на транзакциите, за които има изготвени
консолидирани финансови отчети, намалени с балансовата стойност на паричните наличности
на Емитента към същият период, разделени на консолидираната EBITDA за същия период, е
повече от 4.5:1.
• В случай че НЕК ЕАД е обявено от български съд за свръхзадължено, Емитентът се задължава
да не поема и да не позволява (до колкото му е позволено съгласно закона) на своите дъщерни
дружества да поемат директно или индиректно финансови задължения.
Постъпленията от облигационната емисия се използваха за погасяване на мостовия заем в размер на EUR 535
млн. евро предоставен от Banca IMI S.p.A., London Branch, Bank of China (Luxembourg) S.A. и J.P. Morgan
Limited. съгласно подписано споразумение на 21 април 2016 г.
На 1 август 2017 г. е извършено първо плащане на лихви, на 30 юли 2018 г. – второ плащане на лихви, на 1
август 2019 г. – трето плащане на лихви. Годишното задължение на лихви е в размер на 26,813 хил. евро
(52,441 хил. лв.).
(2) Облигационна емисия 2018 г.
На 28 юни 2018 г. в условията на силно волатилни финансови пазари в следствие на редица негативни новини
от международната политическа сцена, „Български Енергиен Холдинг” ЕАД успешно пласира третата си
емисия еврооблигации в размер на 400 млн. евро на Ирландската фондова борса. Параметрите по
еврооблигацията са следните:
- размер на облигационната емисия 400 милиона евро;
- падеж 28 юни 2025 г.;
- фиксиран лихвен процент 3.5% годишно;
- лихвата е платима веднъж годишно на 28 юни, с първо плащане дължимо на 28 юни 2019 г.;
- ISIN код XS1839682116 на облигационната емисията, която е котирана на Основния пазар на ценни
книжа на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin);
- БЕХ ЕАД следва да спазва определени ковенанти, както следва:
• Докато има задължения по издадени облигации, Емитентът няма и няма да позволява на поголемите дъщерни дружества, пряко или непряко, да поемат финансови задължения, освен
случаите когато, ако Емитентът и някой от по-големите дъщерни дружестви могат да поемат
финансово задължение, ако след поемането на такова финансово задължение и получаването и
прилагането на приходите от него: (1) няма или не би настъпил и не продължава или не би
продължавал Случай на неизпълнение; (2) коефициентът на покритие EBITDA е не по-малко от
4.0 към 1.0; и (3) Коефициентът на консолидиран ливъридж не е повече от 4.5 към 1.0.
• Докато има задължения по издадени облигации, в случай че НЕК ЕАД бъде обявено от
български съд за свръхзадължено по смисъла на българския Търговски закон, то Емитентът няма
и няма да позволява ( доколкото е позволено от закона) на по-големите си дъщерни дружества,
пряко или непряко, да поемат финансови задължения.
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На 31 юли 2018 г. „Български Енергиен Холдинг” ЕАД успешно увеличи трета емисия еврооблигации,
листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), от 400 на 550 милиона евро.
На 12 октомври 2018 г. „Български Енергиен Холдинг” ЕАД записа второ увеличение на своята трета емисия
еврооблигации, листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), от 550 на 600 милиона евро.
Приходите, получени от емисията, са предназначени за общи корпоративни цели и рефинансиране на
еврооблигациите, емитирани от дружеството през 2013 г., с падеж през месец ноември 2018 г.
На 27 юни 2019 г. е извършено първо плащане на лихви. Годишното задължение на лихви е в размер на 21,000
хил. евро (41,072 хил. лв.)
(3) Дългосрочен инвестиционен заем с договорен размер 212 500 хил. евро (415,614 хил. лв).
Заемът е обезпечен с държавна гаранция и е с цел финансиране модернизацията на блокове 5 и 6 в „АЕЦ
Козлодуй“ ЕАД. Крайният срок за погасяване е май 2021 г. Договорът за заем съдържа специални клаузи с
ограничителни условия относно промените в крайните собственици на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, както и
финансови показатели, изискващи постигане на определени нива на задлъжнялост и покритие на
обслужването на дълга.
(4) Договор за експортен кредит за финансиране изграждането на Хидровъзел „Цанков камък“
Договор за експортен кредит за финансиране изграждането на Хидровъзел „Цанков Камък”. Кредитът е
отпуснат в два транша, разделени в съотношение Транш А към Транш В 10:90. Всяко теглене се разделя в
това съотношение и се преразпределя по двата транша. Общата сума на експортния кредит е 100,000 хил. евро
(195,583 хил. лв.).
− Транш А възлиза на 10,000 хил. евро (19,558 хил. лв.) при променлив тримесечен лихвен процент на
ОеkВ по експортни кредити. Този транш към 31 декември 2016г. е изцяло погасен.
− Транш В възлиза на 90,000 хил. евро (176,025 хил. лв.). Лихвеният процент по този транш е фиксиран и
е в размер на 4.10%. Към 31декември 2019 г. заемът е изцяло погасен. Заемът е обезпечен с ипотека върху
имуществото и залог върху активи, свързани с ВЕЦ „Цанков камък” с балансова стойност 101,266 хил.
лв. Като обезпечение е вписан и залог върху предприятие ВЕЦ „Цанков камък”. Издаден е запис на
заповед. Предстои заличаване на обезпеченията по заема.
(5) Договор за финансиране модернизацията и рехабилитацията на каската „Долна Арда“
През октомври 2006 г. Дружеството е сключило договор за експортен заем за финансиране модернизацията и
рехабилитацията на каскада „Долна Арда”. Заемът е отпуснат в два транша, разделени в съотношение Транш
А към Транш В 10:90. Максималният одобрен лимит по експортния заем е в размер на 42,075 хил. евро (82,292
хил. лв.).
− Транш А възлиза на 4,208 хил. евро (8,230 хил. лв.) при променлив тримесечен лихвен процент на ОеКВ
по експортни кредити с надбавка 0.45%. Към 31.12.2016 г. траншът е изцяло погасен.
− Транш В възлиза на 37,867 хил. евро (74,062 хил. лв.) при фиксиран годишен лихвен процент 4.75%.
Номиналната усвоена и непогасена част по главницата към 31.12.2019 г. възлиза на 4,208 хил. евро. (8,229
хил. лв.). Заемът се погасява на 20 равни шестмесечни погасителни вноски до ноември 2020 г.
За обезпечение на експортния и търговските кредити от ИНГ Банк Н.В. – Холандия е вписана ипотека на
земите и сградите на ВЕЦ Студен кладенец, ВЕЦ Ивайловград и ВЕЦ Кърджали (каскада „Долна Арда”) с
балансова стойност 16,752 хил. лв. Кредитите са обезпечени и със залог върху всички текущи и бъдещи
активи, включително машини и съоръжения, част от каскада „Долна Арда”. Издадени са записи на заповед.
Според договора за кредит НЕК ЕАД трябва да спазва определени финансови условия, свързани с показатели
по обслужването на дълга и съотношението на текущи активи към текущи пасиви.
(6) Инвестиционен кредит с договорен размер 60,000 хил. евро (117,345 хил. лв.)
През ноември 2002 г. Дружеството е подписало договор като Бенефициент по държавен инвестиционен заем
за финансиране на проект за рехабилитация в електроенергетиката - Енергия ІІ. Одобрената сума по кредита
е в размер на 60,000 хил. евро (117,345 хил. лв.), като цялата сума е усвоена.
Номиналната непогасена част на главницата към 31 декември 2019 г. е в размер 10,830 хил. евро (21,182 хил.
лв.). Заемът е отпуснат на Република България с Краен Бенефициент – НЕК ЕАД. Заемът е отпуснат на шест
транша, като всеки транш е с фиксирана лихва, както следва: 1 транш – 10 млн. евро на 07.06.2004 – 4.69%, 2
транш – 7 млн. евро на 19.05.2006 – 4.285%, 3 транш – 6 млн. евро на 13.11.2006 – 4.026%, 4 транш – 13 млн.
евро на 03.07.2007 – 4.844%, 5 транш – 18 млн. евро на 12.03.2008 – 4.341%, 6 транш – 6 млн. евро на
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28.10.2008 – 4.555%. Главниците и лихвите се плащат на 15 юни и 15 декември, като окончателното
погасяване е на 15 юни 2022 г.
(7) Инвестиционен кредит от Сосиете Женерал Експресбанк АД с лимит до 19,100 хил. лв.
Инвестиционен кредит от Сосиете Женерал Експресбанк АД с лимит до 19,100 хил. лв. за финансиране
изпълнението на Договор №:MME/BWE отнасяща се за: „Проектиране, производство, доставка, изграждане
и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 2000 в „Мини Марица – Изток“ ЕАД, България“.
Усвояването на кредита е предвидено за периода 2016 – 2018 г. Договорен лихвен процент - годишна лихва
върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП и надбавка от 1.89% годишно. Еднократна
такса за управление и обработка в размер на 0.29% върху сумата на кредита. Наказателната лихва за
просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП+6%. Обезпечение: Договор за особен залог на активи от
24.11.2016, чиято стойност покрива размера на кредита. Периода на действие на кредита е 81 месеца, като е
предвиден 21 месечен гратисен период и 60 месечен период за издължаване на задължението по кредита. С
Допълнително споразумение от 25.06.2018 година, срока на усвояване е удължен до 31.07.2019 г., а крайния
срок на издължаване на всички задължения е 30.06.2024 г. През гратисния период Дружеството ще дължи
лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от инвестиционния кредит. Към 31 декември
2019 г. кредита е изцяло усвоен в размер на 19,100 хил. лв., платените лихви по кредита са в размер на 445
хил. лв., балансовата стойност на задължението е 17,170 хил. лв.
(8) Инвестиционен кредит от Сосиете Женерал Експресбанк АД с лимит до 5,200 хил. лв.
Инвестиционен кредит от Сосиете Женерал Експресбанк АД с лимит до 5,200 хил. лв. за финансиране
изпълнението на Договор №: MME/BWE отнасяща се за: „Проектиране, производство, доставка, изграждане
и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 200 в „Мини Марица - Изток“ ЕАД, България“.
Усвояването на кредита е предвидено за периода 2016 – 2018 г. Договорен лихвен процент - годишна лихва
върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП и надбавка от 1.89% годишно. Еднократна
такса за управление и обработка в размер на 0.29 % върху сумата на кредита. Наказателната лихва за
просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП+6%. Обезпечение: Договор за особен залог на активи от
24.11.2016, чиято стойност покрива размера на кредита. Периода на действие на кредита е 81 месеца, като е
предвиден 21 месечен гратисен период и 60 месечен период за издължаване на задължението по кредита. С
Допълнително споразумение от 25.06.2018 година, срока на усвояване е удължен до 31.07.2019, а крайния
срок на издължаване на всички задължения е 30.06.2024 г. През гратисния период Дружеството ще дължи
лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от инвестиционния кредит. Към 31 декември
2019 година кредита е изцяло усвоен в размер на 5,200 хил. лв., платените лихви по кредита са в размер на
105 хил. лв., балансовата стойност на задължението е 4,675 хил. лв.
(9) Инвестиционен кредит от Сосиете Женерал Експресбанк АД
Инвестиционен кредит от Сосиете Женерал Експресбанк АД с лимит до 8,000 хил. лв. за финансиране
изпълнението на Договор МТ440/19.12.2017 за доставка на булдозери за изпълнение на технологични
дейности“. Усвояването на кредита е предвидено да се осъществи до 31.12.2018 година. Договорен лихвен
процент - годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП и надбавка от 1.69%
годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0.50% върху сумата на кредита.
Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП+6%. Обезпечение: Договор за
особен залог на активи от 13.06.2018 г . Издължаването на главницата по кредита е предвидено в 48 равни
месечни вноски по главницата и започва от м. януари 2019 г. Крайния срок на издължаване на всички
задължения е 31.12.2022 г. През периода на усвояване на кредита, Дружеството ще дължи лихва, начислена
върху фактически ползваните суми по кредита. Договорения размер на кредита е изцяло усвоен. Към 31
декември 2019 г., задължението по кредита е в размер на 6,000 хил. лв. в т.ч. дългосрочна част 4,000 хил. лева,
а платените лихви по кредита са в размер на 141 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 31.12.2019
г. няма.
(10) Инвестиционен кредит от Сосиете Женерал Експресбанк АД
Инвестиционен кредит от Сосиете Женерал Експресбанк АД с лимит до 8,000 хил. лв. за финансиране
изпълнението на Договор МТ448/21.12.2017 за доставка на булдозери за работа в откривни хоризонти на
рудниците“. Усвояването на кредита е предвидено да се осъществи до 31.12.2018 г. Договорен лихвен процент
- годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП и надбавка от 1.69%
годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0.50% върху сумата на кредита.
Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП+6%. Обезпечение: Договор за
особен залог на активи от 13.06.2018 г . Издължаването на главницата по кредита е предвидено в 48 равни
месечни вноски по главницата и започва от м. януари 2019 г. Крайния срок на издължаване на всички
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задължения е 31.12.2022 г. През периода на усвояване на кредита, Дружеството ще дължи лихва, начислена
върху фактически ползваните суми по кредита. Договорения размер на кредита е изцяло усвоен. Към 31
декември 2019 г., задължението по кредита е в размер на 6,000 хил. лв. в т.ч. дългосрочна част 4,000 хил. лева,
а платените лихви по кредита са в размер на 175 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 31 декември
2019 г. няма.
(11) Инвестиционен кредит от Сосиете Женерал Експресбанк АД
Инвестиционен кредит от Сосиете Женерал Експресбанк АД с лимит до 8,000 хил. лв. за финансиране
изпълнението на Договор МТ452/22.12.2017 за доставка на булдозери за работа в насипищните хоризонти на
рудниците“. Усвояването на кредита е предвидено да се осъществи до 31.12.2018 г. Договорен лихвен процент
- годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП и надбавка от 1.59%
годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0.49% върху сумата на кредита.
Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП+6%. Обезпечение: Договор за
особен залог на активи от 13.06.2018 г. Издължаването на главницата по кредита е предвидено в 48 равни
месечни вноски по главницата и започва от м. януари 2019 г. Крайния срок на издължаване на всички
задължения е 31.12.2022 г. През периода на усвояване на кредита, Дружеството ще дължи лихва, начислена
върху фактически ползваните суми по кредита. Договорения размер на кредита е изцяло усвоен. Към 31
декември 2019 г., задължението по кредита е в размер на 6,000 хил. лв. в т.ч. дългосрочна част 4,000 хил. лева,
а платените лихви по кредита са в размер на 161 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 31 декември
2019 г. няма.
(12) Булгаргаз ЕАД - овърдрафт
Към 31 декември 2019 г., Дружеството има договорени овърдрафти, отпуснати от 4 (четири) банкови
институции, Договореният размер по сключените заеми е 69,900 хил. лв. Заемите са необезпечени и са с
падеж в диапазона 07-11.2020 г.
(13) Договори за заем за финансиране на „Балкански поток“
На 21 октомври 2019 г. „Булгартрансгаз” ЕАД сключи договори за банкови заеми в общ размер на 200 000
хил. евро от четири банкови институции срещу обезпечение – депозити в щатски долари за срок от 6 месеца,
с опции за удължаване за още 6 месеца. Главниците по заемите се плащат в края на срока на договорите, а
лихвите се плащат всеки месец. Средствата са предназначени за покриване на инвестиционни разходи на
Дружеството във връзка с реализацията на проекта „Балкански поток“ на територията на страната.
Неусвоени заеми
Към 31 декември 2019 г., Групата има неусвоени следните инвестиционни заеми и овърдрафти:
Булгаргаз АД
Към 31 декември 2019 г., Дружеството има неусвоени овърдрафти, отпуснати от 4 (четири) банкови
институции, в общ размер на 17,528 хил. лева.
Мини Марица-изток ЕАД
Договор за оборотен кредит под формата на овърдрафт от Сосиете Женерал Експресбанк с лимит до 8 млн.
лв. сключен през м. октомври 2017 г. Срок на пълно усвояване и погасяване на овърдрафта е 12 месеца от
датата на сключване на договора, до 18.10.2018 г. Договорен лихвен процент ОЛП+1.44%. Кредита е без
обезпечение. С Допълнително споразумение №1 от 23.10.2018 г., страните се споразумяват за удължаване
срока на действие на Договора с 12 месеца, считано от 18.10.2018 г., като крайния срок за издължаване на
всички дължими суми по кредита е 17.10.2019 г., с кредитен лимит до 5,900 хил. лв. Към 31 декември 2019 г.
договорът е приключен и няма задължение по него.
Договор за оборотен кредит под формата на овърдрафт от Сосиете Женерал Експресбанк с лимит до 10 млн.
лв. сключен през м. октомври 2019 г. Срок на пълно усвояване и погасяване на овърдрафта е 12 месеца от
датата на сключване на договора, до 02.10.2020 г. Договорен лихвен процент ОЛП+1.60%. Кредита е без
обезпечение. Към 31 декември 2019 г. няма задължение по договора.
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29.1 Равнение между началните и крайните салда в консолидирания отчет за финансовото състояние
към 31 декември 2019 г. на пасивите, възникващи от финансови дейности
Парични потоци от
финансова дейност
Пасиви, възникващи от финансови
дейности

Балансова
стойност на 1
януари

Промени с непаричен
характер - безналични

Ефект от
промени
Намаления /
Постъпления Плащания
на
(увеличения)
валутните
курсове

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

Облигационна емисия 2016 г.

1,084,583

-

-

4,810

Облигационна емисия 2018 г.

1,188,878

-

-

779

Правителствен заем
Инвестиционен небанков кредит от
EURATOM

897,110

-

-

50,014

Инвестиционни кредити НЕК ЕАД
Други банкови заеми
Мини Марица-изток ЕАД

64,176

Други банкови заеми Булгаргаз ЕАД
Други банкови заеми
Булгартрансгаз ЕАД
Финансов лизинг
Общо пасиви от финансови
дейности:

67,017
-

хил. лв.

Балансова
стойност
на 31
декември

хил. лв.

- 1,089,393
- 1,189,657
-

947,124

(33,005)

(300)

(35,811)

689

33,712
-

29,054

37,764

10,645

(8,580)

16

39,845

3,687

-

(4)

48,689

14

52,386

-

391,074

-

117

-

391,191

-

-

(492)

2,264

-

1,772

3,343,215

401,719

(77,892)

107,078

14 3,774,134

29. Отсрочени финансирания

Нетекуща част
Текуща част

На 1 януари
Получени през годината
Признати в печалбата или загубата:
− в резултат от продължаващи дейности (бележка 8)
Приспаднати аванси
Възстановени финансирания
Отписано финансиране свързано с активи разпределени към
едноличния акционер
На 31 декември

31 декември
2019 г.
хил. лв.

31 декември
2018 г.
хил. лв.

376,397
13,787
390,184

403,078
13,756
416,834

31 декември
2019 г.
хил. лв.

31 декември
2018 г.
хил. лв.

416,834
36,638
(19,544)
(90)
55

433,712
28,126
(23,421)
(88)
(21,495)

(43,709)

-

390,184

416,834

Финансиранията са свързани основно със следните съществени проекти:
Финансиранията на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД са свързани със следните проекти:
Финансиране по програма ИСПА за изграждане на сероочистващи инсталации за Блок 5 и Блок 6.
Активите са изградени и въведени в експлоатация. Салдото на финансирането към 31 декември 2019 г.
включва балансовата стойност на активите в размер на 9,196 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 10,066 хил. лв.)
Финансиране от „Международен Фонд Козлодуй” за изграждане на инсталация за обезводняване на
гипс и ЦПС. Активите са изградени и въведени в експлоатация. Салдото на финансирането към 31 декември
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2019 г. включва балансовата стойност на активите в размер на 16,823 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 18,882
хил. лв.)
Финансиране от Фонд „Енергийни ресурси” за изграждане на сгуроотвал. Активите са изградени и
въведени в експлоатация. Салдото на финансирането към 31 декември 2019 г. включва балансовата стойност
на активите в размер на 2,305 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 2,499 хил. лв.)
Финансиране по програма „ФАР” за изграждане на сероочистващи съоръжения към Блок 8. Активите
са изградени и въведени в експлоатация. Салдото на финансирането към 31 декември 2019 г. включва
балансовата стойност на активите в размер на 0 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 9 хил. лв.).
Финансиранията на Мини Марица-изток ЕАД са свързани със следните проекти:
Финансирането за дълготрайни активи е свързано с Международен фонд „Козлодуй“, като
администратор на средствата на фонда е Европейската банка за възстановяване и развитие, а управлението
на усвояването им от българска страна се осъществява от Министерството на енергетиката. Финансирането е
свързано с енергийната ефективност чрез рехабилитация на тежкото промишлено минно оборудване и
подмяна на роторни многокофови багери на Дружеството и други дейности. Финансирането е на обща
стойност 30,150 хил. евро.
- Финансиране по програми и фондове за изграждане на имоти, машини и съоръжения с екологично
предназначение в АЕЦ Козлодуй. Финансиране за текуща научна дейност на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
Получено от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и финансиране по консултантски
договор с консорциум EDF/BNFL, общо в размер на 111,306 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 159,051 хил. лв.).
Финансиранията на НЕК ЕАД са свързани със следните проекти:
- Финансиране по програми на Фонд Енергийни ресурси, Швейцарско правителство, Механизъм за
свързаност на Европа в НЕК ЕАД за рехабилитация на водноелектрически централи и други активи в размер
на 18,174 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 13,299 хил. лв.).
Финансиранията на Булгартрансгаз ЕАД са свързани със следните проекти:
Между „Булгартрансгаз” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е сключен Договор за
грант, с който на Дружеството е отпусната безвъзмездна финансова помощ от Международен Фонд „Козлодуй”
за „Изграждане на преносни газопроводи с автоматични газорегулиращи станции (АГРС) до Свищов,
Панагюрище, Пирдоп и Банско - Разлог“. „Булгартрансгаз” ЕАД има подписани споразумения с финансиращата
институция INEA за безвъзмездно финансиране „Предпроектно проучване за междусистемна връзка ТурцияБългария (ITB)”, „Провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура“ и
„Контрол на качеството при извършване на 3D полеви сеизмични проучвания и обработка на получените данни“
„Подготвителни дейности във връзка с изпълнението на ПОИ 6.8.2. Рехабилитация, модернизация и
разширяване на българската газопреносна система“, „Внедряване на софтуерен продукт за моделиране и
определяне на оптимални режими на експлоатация на ПГХ „Чирен” във връзка с неговото разширение“,
„Рехабилитация, модернизация и разширяване на българската газопреносна система”, Предпроектно проучване
за Газов хъб „Балкан” „Строителни работи в рамките на ПОИ 6.8.2 „Рехабилитация, модернизация и
разширяване на българската преносна система-Фаза 2“, „Внедряване и сертификация на система за
управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO 27001”,
„Създаване на лаборатория за киберсигурност и на защитена среда за критични данни и информацонни
сиистеми“ Балансовата стойност на финансиранията към 31.12.2019 г. е в размер на 99,167 хил. лв. (31 декември
2018 г.: 92,985 хил. лв.)
Възстановени финансирания
На 10 юли 2018 г. бе проведено заседание на Асамблеята на донорите на Международен фонд „Козлодуй” с
участието на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и представители на Европейската
комисия, на което от страна на донорите и банката е поставен въпроса за представяне на точна информация
за начина, по който целесъобразно ще се използва Разширение - Етап 1а на ХССОЯГ.
Въпреки уверението от страна на АЕЦ Козлодуй относно целесъобразността на проекта и бъдещото му
предназначение, поради различни причини представените до момента анализи за съхранение на ОЯГ от
ВВЕР-440 не бяха приети от донорите.
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В тази връзка на заседанието от 10 юли 2018 г. Асамблеята прие решение „АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представи
погасителен план за възстановяване на сумата от 12,892,000 евро (25,214,560.36 лв.) предназначена за
изграждането на разширението на ХССОЯГ – Етап 1а.
В изпълнение на решението и съгласно проведено заседание в МЕ на 20 ноември 2018 г., „АЕЦ Козлодуй“
ЕАД предложи на ЕБВР вариант за изпълнение на взетото решение на Асамблеята на донорите, чрез
възстановяване на сумата на четири равни годишни погасителни вноски, всяка в размер на 3,223,000 евро,
платими в периода 2019 г. - 2022 г., без начисляване на лихви, който план беше приет от ЕБВР.
На свое заседание с Протокол №9/22.03.2019 г. Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй” с решение 9.3.1.
разгледа и одобри изпълнението на решението на Асамблеята на донорите на Международен фонд
“Козлодуй” в съответствие с приетия от ЕВБР вариант за разсрочено възстановяване на финансирането.
През 2019 г. е извършено плащане в размер на 6,304 хил. лв., с което задължението на дружеството към ЕБВР
е общо в размер на 18,911 хил. лв.
Към 31 декември 2019 г. финансирания в размер на 1,453 хил. лв. бяха класифицирани като пасиви, държани
за разпределение към собствениците
30. Задължения за доходи на персонала при пенсиониране
Съгласно българското трудово законодателство и колективните трудови договори на дружествата от Групата,
Групата е задължена да изплати на служителите си при пенсиониране определен брой брутни месечни заплати
в зависимост от прослужения стаж в дружествата от Групата. Планът за дефинирани доходи на персонала при
пенсиониране не е финансиран.

Нетекуща част
Текуща част
Настояща стойност на задължението за доходи на персонала при
пенсиониране:

31 декември
2019 г.
хил. лв.

31 декември
2018 г.
хил. лв.

242,221
51,390

200,612
27,352

293,611

227,964

Промените в провизиите за обезщетения при пенсиониране съгласно Кодекса на труда през годината са
представени, както следва:

Задължения за доходи на персонала при пенсиониране в
началото на годината
Разходи за текущ стаж
Разходи за минал трудов стаж
Разходи за лихви
Извършени плащания за периода
Актюерски печалби / загуби
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране в края
на годината

31 декември
2019 г.

31 декември
2018 г.

хил. лв.

хил. лв.

227,964

210,265

19,767
31,934
2,299
(29,564)
41,211

20,200
502
3,313
(28,963)
22,647

293,611

227,964
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Основните предположения, използвани при определяне на задълженията за доходи на персонала при
пенсиониране са посочени по-долу:

Норма на дисконтиране
Бъдещо увеличение на възнагражденията
Текучество на персонала: 18-30 г.
31-40 г.
41-50 г.
51-60 г.
Над 60 г.

31 декември
2019 г.

31 декември
2018 г.

хил. лв.

хил. лв.

0.6% - 1%
0% - 9%
4% - 36%
3% - 26%
1% - 15%
1% - 6%
0% - 1%

1.% - 2%
0% - 5%
4% - 36%
3% - 26%
1% - 15%
1% -6%
0%-1%

Ръководството на Групата е направило тези предположения с помощта на независими оценители актюери.
Тези допускания са използвани при определянето на размера на задълженията за доходи на персонала при
пенсиониране за отчетните периоди и се считат за възможно най-добрата преценка на ръководството.
Общата сума на разходите по планове с дефинирани доходи на Групата, призната в печалбата или загубата,
може да бъде представена, както следва:

Разходи за текущ стаж
Разходи за минал трудов стаж
Разходи за лихви
Актюерски печалби/загуби признати в печалбата
или загубата
Общо разходи, признати в печалбата или загубата

31 декември
2019 г.

31 декември
2018 г.

хил. лв.

хил. лв.

(19,767)
(31,934)
(2,299)

(20,200)
(502)
(3,313)

314

(908)

(53,686)

(24,923)

Общата сума на разходите по планове с дефинирани доходи на Групата, призната в другия всеобхватен доход,
може да бъде представена, както следва:
31 декември
2019 г.

31 декември
2018 г.

хил. лв.

хил. лв.

Преоценка на задълженията по планове с дефинирани доходи –
актюерска загуба, в т.ч.:
- Загуби в резултат на промени в демографските предположения
- Загуби в резултат на промени във финансовите предположения
- Загуби от действителния опит

(12,476)
(9,397)
(18,342)

(17)
(7,521)
(14,289)

Общо разходи, признати в друг всеобхватен доход

(40,215)

(21,827)

Значимите актюерски предположения при определянето на задълженията по планове с дефинирани доходи
са свързани с дисконтовия процент и очаквания процент на увеличение на заплатите. Следващата таблица
представя анализ на чувствителността и обобщава ефектите от промените в тези актюерски предположения
върху задълженията по планове с дефинирани доходи към 31 декември 2019 г.:
2019 г.
Увеличение с 1%
Намаление с 1%
хил. лв.
хил. лв.
Промяна в лихвения процент
Ръст на заплатите

(35,617)

38,383

36,411

(34,272)
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Анализът на чувствителността е базиран на промяна само в две от предположенията. Той може да се
различава от действителната промяна в задълженията за дефинирани доходи, тъй като промените в
предположенията често са свързани помежду си.
Планът излага Групата на актюерски рискове като лихвен риск, риск от промяна в продължителността на
живота и инфлационен риск:
• Лихвен риск - настоящата стойност на задълженията по планове с дефинирани доходи е изчислена с
дисконтов процент, определен на базата на доходността на емисиите на ДЦК. Спад в пазарната
доходност на ДЦК ще доведе до увеличение на задълженията по планове с дефинирани доходи на
Групата;
• Риск от промяна в продължителността на живота - увеличение на очакваната продължителност на
живота на служителите би довело до увеличение в задълженията по планове с дефинирани доходи;
• Инфлационен риск - увеличение на инфлацията би довело до увеличение в задълженията по планове с
дефинирани доходи.
31. Провизии
31 декември
2019 г.

31 декември
2018 г.

хил. лв.

хил. лв.

105,075
103
152,511
257,689

101,486
117
150,732
252,335

Провизия за превишаване на квотите за емисии на парникови газове

307,416

5,896

Провизия за опазване на околната среда
Провизия за рекултивация
Провизия за отработено ядрено гориво
Други провизии

253
846
81,652
119,039
509,206

315
832
41,775
98,885
147,703

766,895

400,038

Нетекуща част
Провизия за рекултивация
Провизия за опазване на околната среда
Други провизии
Текуща част

Провизия
за
опазване
на
околната
среда

Провизия
за
рекултива
ция

Провизия
за емисии
на
парникови
газове

Провизия
за
отработено
ядрено
гориво

Провизии
за
съдебни
дела и
други
провизии

Общо

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

Салдо към 1 януари 2018 г.
Начислена
Използвана
Капитализирана в имоти,
машини и съоръжения
Начислени в собствения
капитал
Салдо към 31
декември 2018 г.

409
245
(222)

105,377
(2,722)
(337)

233,117
5,896
(233,117)

41,775
-

1,219
210,767
(707)

340,122
255,961
(234,383)

-

-

-

-

18,606

18,606

-

-

-

-

19,732

19,732

432

102,318

5,896

41,775

249,617

400,038

Начислена
Използвана
Балансова стойност на
31 декември 2019 г.

128
(204)

3,650
(47)

354,314
(52,794)

40,828
(951)

107,852
(85,919)

506,772
(139,915)

356

105,921

307,416

81,652

271,550

766,895
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Разходи за провизии

Разходи за покупка на емисии на парникови газове
Признати провизии

2019 г.
хил. лв.

2018 г.
хил. лв.

(459,647)
6,983
(452,664)

(385,888)
(255,961)
(641,849)

Провизия за опазване на околната среда
Към отчетната дата е призната провизия за разходи за опазване на околната среда, отнасяща се до разходи,
които се очаква да бъдат извършени във връзка с обезвреждане на луминисцентни и други съдържащи живак
лампи, обезвреждане и рециклиране на акумулаторни батерии, обезвреждане, рециклиране и подмяна на
кондензаторни батерии, съдържащи ПХБ с нови, и утилизация на белилната пръст, използвана в базата за
регенерация на масла.
Провизия за рекултивация на нарушени терени от дейността въгледобив
При определянето на провизията за рекултивация на „Мини Марица-изток” ЕАД са взети предвид
действащото екологично законодателство, предстоящите за изземване земи, иззетите нерекултивирани земи,
стойността на рекултивация на 1 декар земя, както и очакваните количества запаси от въглища до 2043 г.,
когато изтича концесията за добив на въглища, предоставена на „Мини Марица-изток” ЕАД.
Сумата на начислената провизия към 31 декември 2019 г. е 100,226 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 96,830 хил.
лв.), изчислена на базата на следните данни:

Добити въглища
Разход за рекултивация (лева/тон продукция)
Рекултивирани земи през периода (дка)

2019 г.

2018 г.

26,372
0.14
-

27,963
0.14
246

Тъй като съществува значителна несигурност за времевите периоди на бъдещите дейности по рекултивация
на земите, които ще бъдат извършени от Групата, ръководството не е в състояние да определи сегашната
стойност на разходите за рекултивация, поради което провизията е представена по недисконтираната й
стойност.
Провизия за рекултивация на нарушени терени – гипсоотвал (депо) за депониране на гипс от сероочистващи
инсталации
Съгласно Наредба 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане
и оползотворяване на хумусния пласт Групата има задължение да извърши технологична и биологична
рекултивация на депото, след неговото запълване с гипс от сероочистващи инсталации. Според капацитета
на депото и количеството депониран гипс се очаква депото да се запълни за 5 години. Стойността на
технологичната и биологичната рекултивация по проект е в размер на 5,488 хил. лв. Съгласно МСС 16 –
Имоти, машини и съоръжения, т.17(в) в стойността на един имот, машина и съоръжение се включва и
първоначалната приблизителна оценка на очаквания разход за възстановяване на площадката (рекултивация
на терена), където се е намирал активът, след като бъде изваден от употреба. Задължението за тези разходи
се третира като провизия и се отчита по реда на МСС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи.
Настоящата дисконтирана стойност на провизията е капитализирана към стойността на съоръжението
(Гипсоотвал) и ще се признава всяка година като разход за амортизации. Към 31 декември 2013 г. настоящата
стойност на провизията е изчислена в размер на 4,607 хил. лв. при използване на дисконтов фактор 3.56%.
Дисконтовите фактори се определят към края на всяка година спрямо лихвените проценти на дългосрочни
Държавни ценни книжа. За целите на дисконтирането е използван ефективен годишен лихвен процент 3.56%.
Той се основава на доходността на емисиите на дългосрочните ДЦК (с 10- годишен матуритет). Останалата
част от стойността на рекултивацията в размер на 881 хил. лв. ще се показва всяка година като разход за
лихви, с който ще се завишава задължението за провизия.
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Към 31 декември 2019 г., най-добрата преценка за необходимата провизия за рекултивация на депото е в
размер на 5,488 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 5,327 хил. лв.).
Провизия за рекултивация на нарушени терени за изграждане на съоръжения на газопреносната система
Групата има задължение за техническа и биологична рекултивация на терени, върху които са изградени
съоръжения на газопреносната система. Във връзка с това през 2019 г. Групата е признала провизия в размер
на 254 хил. лв., която е включена в стойността на изградените активи, за които се отнася. Задължението
следва да се уреди в рамките на следващите 5години на база реално извършени дейности по рекултивация. За
2019 г. освободената провизия е в размер на 47 хил. лв.
Провизия за превишаване на квотите за емисии на парникови газове
С Директивата 2009/29/ЕО, изменяща Директивата 2003/87/EO (така наречената Директива за Европейската
схема за търговия с квоти) въвежда концепцията за общностен, хармонизиран подход за разпределение на
квоти през третата фаза на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ),
която започва от 2013 г. и продължава до 2020 г. През този период общото правило е, че се предвижда пълно
отдаване на търг на квотите за производството на електроенергия и преходна система за безплатно
разпределение на квоти за останалите отрасли. Директивата определя и изключенията в страните членки, в
които са изпълнени някои от условията за временно ограничените изключения (дерогация) съгласно член 10в
– преходно разпределяне на безплатни квоти във връзка с модернизацията на подходите за производство на
електрическа енергия. Общото количество преходно разпределени безплатни квоти през 2013 г. ще отговаря
максимално на 70% от средното годишно количество установени емисии в периода 2005 - 2007 г. И това общо
количество постепенно ще се понижава така, че през 2020 г. няма да бъдат разпределяни никакви безплатни
квоти.
Република България се е възползвала от правото си и е подала заявление по чл. 10в от Директивата, което с
Решение C(2012)4560 от 6 юли 2012 г. на Европейската комисия, Европейския парламент и на Съвета за
преходно безплатно разпределяне на квоти, беше определено като съвместимо с член 10в от Директивата.
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е включен в проекта на Националния план за инвестиции (НПИ) и очаква да
получи безвъзмездно част от количества квоти за емисии на парникови газове – общо 15,727,524 тона за
периода 2013 – 2020 г., което представлява около 30% от емитираните от централата количества.
Към 31 декември 2019 г. Групата е отчела провизии за недостиг на квоти за емисии на парникови газове в
размер на 7 239 292 t/CO2, на стойност 304 666 хил. лв. Количеството недостиг представлява разликата между
реално емитираните, верифицирани количества и безвъзмездно предоставените по НПИ и останалите
налични по сметката на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в Националния регистър след изпълнението на
задължението за 2018 г. Във връзка с взето решение от Едноличния собственик на капитала на Групата, БЕХ
ЕАД до 18.03.2020 г. закупи част от необходимото количество (6 250 000 t/CO2) на „ТЕЦ Марица изток 2”
ЕАД квоти за парникови газове за покриване на задължението към Националния регистър за 2019 г.
Стойността на провизиите е изчислена в съответствие с постигнатите от БЕХ ЕАД покупни цени на квотите.
Към 31 декември 2018 г. Групата е отчела провизии за недостиг на квоти за емисии на парникови газове в
размер на 8,514,505 t/CO2, на стойност 355,957 хил. лв. Количеството недостиг представлява разликата между
реално емитираните, верифицирани количества и безвъзмездно предоставените по НПИ и останалите
налични по сметката на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в Националния регистър след изпълнението на
задължението за 2017 г. Във връзка с взето решение от Едноличния собственик на капитала на Групата, БЕХ
ЕАД до края на 2018 г. закупи 8,600,000 t/CO2 квоти за парникови газове, необходими на „ТЕЦ Марица изток
2” ЕАД за покриване на задължението към Националния регистър за 2018 г. На 30 януари 2019 г. се сключи
договор за покупко-продажба на квоти емисии парникови газове между БЕХ ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2”
ЕАД. Стойността на провизиите е изчислена в съответствие с постигнатите от БЕХ ЕАД покупни цени на
квотите.
Провизия за въглеродни емисии
Групата признава провизия за разходите за въглеродни емисии, съгласно условията на дългосрочните договори с
централите „Ей и Ес 3С Марица Изток 1” ЕООД и „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД. Към датата на
консолидирания отчет е призната провизия за въглеродни емисии в размер на 2,750 хил. лв. (31 декември 2018 г.:
5,896 хил. лв.).
Други провизии
Към 31 декември 2019 г. Групата е начислила провизии по правни задължения в размер на 152,511 хил.
лв.(2018 г.: 150,732 хил. лв.) по Дело АТ.39849 БЕХ-газ, предприето от страна на Европейската комисия (ЕК)
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във връзка с официално производство за разследване относно това дали „БЕХ” ЕАД и дъщерните му
дружества „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД нарушават правилата за конкуренция на ЕС на пазара
на природен газ в страната.
На 17 декември 2018 г. по силата на прието Решение по Дело АТ.39849 БЕХ-газ, Европейската комисия
наложи имуществена санкция на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ), неговото дъщерно дружество за
доставка на газ „Булгаргаз“ ЕАД и неговото дъщерно дружество за газова инфраструктура „Булгартрансгаз“
ЕАД („групата БЕХ“) в размер на 77,068 хил. евро за нарушение на антитръстовите правила на ЕС, като
Страните отговарят пред ЕК заедно и поотделно за плащането на имуществената санкция. Решението е
получено официално на 19.12.2018 г., което определя началото на срока за неговото обжалване (два месеца и
десет дни от нотификация на Решението до Страните) и срока за плащане на имуществената санкция (три
месеца от нотификацията на Решението до Страните), определена в същото.
Имуществената санкция следва да се заплати в евро, в срок от три месеца от датата на нотификация на
настоящото Решение (19.12.2018 г.), като тя се разделя по равно между заинтерсованите страни –
„Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. Обжалването на Решението
не забавя плащането на имуществената санкция. Следва да се има предвид, че БЕХ Група разполага с три
възможности, съгласно правилата на ЕК, по отношение плащане на имуществената санкция: (i) условно да
плати имуществената санкция; (ii) да осигури банкова гаранция; или (iii) условно да плати част от
имуществената санкция и да предостави банкова гаранция за останалата.
В изпълнение на Решение на Народното събрание от 24 ноември 2017 г. и Решение на Народното събрание
от 26 юли 2018 г. и след одобрение от управителните им органи, както и с оглед писмо изх. №С-26-Е-07 от
26.02.2019 г. от Министъра на Енергетиката с указания за предприемане на действия за изпълнение на
Решение на 44-тото Народно събрание на Република България относно приключване на дело
COMP/B1/AТ.39849 БЕХ-газ от 24 ноември 2017, Страните, са взели решение да обжалват Решението по Дело
АТ.39849 БЕХ-газ на ЕК пред Общия Съд на Европейския Съюз.
Жалбата срещу Решението е подадена пред Общия Съд на Европейския Съюз на 28 февруари 2019 г. от
процесуалния представител на дружеството White&Casе LLP.
На 18 март 2019 г. ING Bank NV издава две необезпечени банкови гаранции в полза на ЕК за обща сума, равна
на размера на глобата от 77,068,000 евро, както следва:
-банкова гаранция в размер на 51,379 хил. евро, покриваща 2/3 от общата сума на глобата, осигуряваща
задълженията на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и „Булгаргаз” ЕАД;
-банкова гаранция в размер на 25,689 хил. евро, обезпечаваща задължението на „Булгартрансгаз” ЕАД за
наложената санкция.
На 4 юли 2019 г. Българската държава, чрез Министерство на външните работи, подаде молба за встъпване в
делото в подкрепа на БЕХ ЕАД и дъщерните й газови дружества.
На 26 август 2019 г. Европейската комисия представи пред Общия съд своята Защита в отговор на подадената
жалба от „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД.
На 29 ноември 2019 г. от страна на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз”
ЕАД бе подаден Отговор срещу Защитата на Европейската комисия.
На 20 февруари 2020 г. в посочения срок от Общия съд на Европейския съюз Република България чрез
Министерство на външните работи (МВнР) депозира официалната позиция на Република България по дело
Т-136/19, предоставена от Министерство на енергетиката на МВнР, с която държавата встъпва в подкрепа на
„Български Енергиен Холдинг” ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД срещу Европейската комисия
пред Общия съд на Европейския съюз.
Следва да се има предвид, че aко Общият съд реши да започне устната фаза от производството, председателят
определя датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, най-вероятно през 2021 г.
На 13 септември 2018 г. Арбитражния трибунал към Международната търговска камара по Дело
№20351/МНМ постанови решение, с което осъди НЕК ЕАД да заплати на „Уорли Парсънс Нюклиър
Сървисис“ ЕАД претендирани суми включващи главници по договор, ескалация, разходи за демобилизация,
обезщетения за прекратяване на договор, разходи за такси по делото и лихви, сума в общ размер на 60,971
хил. лв. представляваща левовата равностойност на 31,174.хил. евро. Задължението включва също и
начислени лихви от датата на арбитражното решение до 31 декември 2018 г.
На 12 декември 2018 г. НЕК депозира искова молба във Върховен касационен за отмяна на арбитражното
решение на основание чл. 47, ал.1, т.2 от ЗМТА , поради което задължението е признато като провизия към
31 декември 2018 г.
На 26 юли 2019 г. Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, постанови решение, с
което отхвърля предявения от „Национална Електрическа Компания“ ЕАД, иск с правно основание чл. 47, ал.
1, т. 2 ЗМТА за отмяна на решението на Арбитражен съд при Международната търговска камара, Париж от 6
септември 2018 г. по дело №20351/М и провизията е усвоена.
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На 4 ноември 2019 г. е подписано Споразумение за окончателно уреждане на отношенията, съгласно
решението по Арбитражно Дело №20351/МНМ, между НЕК ЕАД и „Уорли Парсънс Нюклиър Сървисис“
ЕАД и за разсрочено плащане на задължението до 1 октомври 2020 г.
32. Приходи за бъдещи периоди

Приходи за бъдещи периоди -нетекущи
Приходи за бъдещи периоди- текущи

31 декември
2019 г.

31 декември
2018 г.

хил. лв.
210,265
6,370
216,635

хил. лв.
175,082
5,049
180,131

Приходите за бъдещи периоди към 31 декември включват:

Отсрочени приходи - дългосрочни Регламент 714/2009
Отсрочени приходи - краткосрочни Регламент 714/2009
Отсрочени приходи - краткосрочни други

31 декември
2019 г.
хил. лв.
210,265
3,368
3,002
216,635

31 декември
2018 г.
хил. лв.
171,785
3,869
730
176,384

Притежавайки лиценза за пренос на електрическа енергия и активите от електроенергийната система, ЕСО
ЕАД е длъжно да прилага изискванията на Регламент (ЕО) №714/2009 на Европейския парламент и на Съвета
от 13 юли 2009 година. Съгласно т. 6, чл. 16 от същия всички приходи от разпределението на
междусистемните електропроводи се използват за следните цели:
а) гарантиране на действителната наличност на разпределения капацитет; и/или
б) поддържане или увеличаване на междусистемните капацитети чрез мрежови инвестиции, по-специално в
нови междусистемни електропроводи.
В съответствие с изискванията на регламента Регионалният инвестиционен план 2015 е част от новия
десетгодишен план на ENTSO-e, който беше публикуван в края на 2016г. В тази връзка бяха заделени по
счетоводни сметки обектите, свързани с увеличаване на междусистемния капацитет, както следва:
•
ВЛ 400 kV Вежен от п/ст Пловдив до п/ст Златица
•
Реконструкция ОРУ 400 kV п/ст Варна 400/220 kV
•
Реконструкция ОРУ 400 kV п/ст Добруджа 400/220/110 kV
•
Реконструкция ОРУ -подстанция Златица 400/11
•
Реконструкция ОРУ 400 kV п/ст София запад 400/110 kV
•
Реконструкция ОРУ 400 kV п/ст Червена могила 400/110 kV
•
Реконструкция ОРУ 400 kV п/ст Благоевград 400/110 kV
•
ВЛ Марица Изток BG и Неа Санта EL
•
ВЛ Добруджа – Бургас
•
ВЛ Бургас - Марица Изток
•
ВЛ Марица Изток - Марица Изток 3
•
ВЛ Пловдив - Марица Изток
През 2019 г. в ГФО на ЕСО ЕАД е заделена сума в кредита на сметка 755 Специален резерв, съгласно
Регламент 714/2009 в размер на 83,465 хил. лв. от постъпленията за ФПП през 2019 г. По дебита на същата
сметка са осчетоводени 43,611 хил. лв. за покриване на разходите за намаляване на цената достъп, 8 829 хил.
лв. са приход за усвоено финанасиране на дълготрайни активи и 3,192 хил. лв. са признати на приход от
поддържане (ремонт) на дълготрайни активи.
В областта на изграждането на трансевропейската електроенергийна инфраструктура през 2019 ЕСО ЕАД
представи и защити в рамките на работните групи към Европейската комисия пет проекта, които са включени
в четвъртия европейски списък с проекти от общ интерес (ПОИ), съгласно Регламент 347/2013.
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33. Търговски и други задължения

Нетекуща част
Търговски задължения
Задържани гаранции
Лизинг
Други задължения
Финансови пасиви
Текуща част
Търговски задължения
Получени депозити
Задържани гаранции
Задължения по застраховане
Лизинг
Други задължения
Финансови пасиви
Задължения по аванси
Задължения към фонд СЕС
Задължения към персонал
Задължения за социално осигуряване
Задължения към бюджета
Задължения за вноски във Фонд "ИЕЯС" и Фонд "РАО"
Други кредитори за намаляване тежестта на разходите за ел.енергия
Други задължения
Нефинансови пасиви

31 декември
2019 г.
хил. лв.

31 декември
2018 г.
хил. лв.

1,664
12,741
14,405

191,009
1,616
10
18,656
211,291

426,338
11,208
43,986
7,076
16,750
505,358
17,766
9,358
80,787
30,357
72,210
17,735
31,576
259,789
765,147

348,270
16,717
22,941
159
4
19,495
407,586
30,998
24,359
86,974
29,634
90,189
11,316
1
5,585
279,056
686,642

Други задължения в размер на 18,911 хил. лв.(текущи – 6,304 хил. лв. и нетекущи – 12,607 хил. лв.) са във
връзка със задължение на АЕЦ Козлодуй за възстановяване на получено финансиране. Към 31 декември 2018
г. другите задължения са в размер на 24,748 хил. лв. (текущи - 6,092 хил. лв. и нетекущи – 18,656 хил. лв.)
Условията на посочените по-горе търговски и други задължения са както следва:
- Търговските задълженията не са лихвоносни и обичайно, се уреждат в срок от десет до тридесет дни;
- Данъчните задължения не са лихвоносни и се уреждат в законово установените срокове;
- Другите задължения не са лихвоносни и обичайно, се уреждат в десетдневен срок;
- Съгласно договори с подизпълнители във връзка с инвестиционните проекти, Групата задържа
определени суми като гаранция за качествено изпълнение на строително монтажните работи.
Задържаните суми се определят като процент от стойността на фактурираните строителни работи.
Задържаните суми са безлихвени. Задържаните суми следва да бъдат изплатени съгласно договорните
отношения с подизпълнителите.
В текущите търговски задължения са включени 190,009 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 190,009 хил. лв.
нетекущи) във връзка с проектната дейност на Групата, използвани през 2014 г. за увеличаване на капитала
на съвместното предприятие „Южен поток България” АД.
34. Оповестяване на свързани лица
Свързаните лица на Групата включват едноличния акционер в лицето на Министерството на енергетиката,
асоциирани и съвместни предприятия, ключов управленски персонал, както и всички предприятия от
публичния сектор, които са под общ контрол на министерствата към Министерски съвет в Република
България. Информация относно наименованието, страната на учредяване, дяловото участие и правото на глас
за всяко дъщерно дружество, включено в консолидацията, е предоставена в бележка 1. Информация относно
наименованието, страната на учредяване, дяловото участие и правото на глас за всяко асоциирано и съвместно
дружество, е предоставена в бележка 21.
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Общата сума на сделките със свързани лица и дължимите салда за текущия и предходен отчетен период са
представени както следва:

Едноличен собственик
Министерство на енергетиката
Министерство на енергетиката
Асоциирани предприятия
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД
Очаквани кредитни загуби
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД
Очаквани кредитни загуби
КонтурГлобал Оперейшънс България АД
КонтурГлобал Оперейшънс България АД
ПОД Алианц България АД
ПОД Алианц България АД
ЗАД Енергия
ЗАД Енергия
Ай Си Джи Би АД
Ай Си Джи Би АД
Други свързани лица под общ контрол
Предприятия от публичния сектор под
общ контрол на Министерски съвет в
Република България
Предприятия от публичния сектор под
общ контрол на Министерски съвет в
Република България

Продажби
на свързани
лица, в т.ч.
дивиденти

Покупки от
свързани
лица, в т.ч.
дивиденти

Търговски
вземания
от
свързани
лица

Търговски
задължения
към
свързани
лица

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

5
14

14,451
15,223

-

954,426
905,762

2019 г.
2018 г.
2019 г.
2018 г.
2019 г.
2018 г.
2019 г.
2018 г.

170,317
152,771
1,388
1,359
5,031
5,321
13,279
8,983
318
-

770,257
650,408
1,011
1,002
37,548
39,805
-

16,393
(45)
20,279
(14)
6
6
753
744
255
-

59,165
137,380
84
84
11,722
16,558
-

2019 г.

103,735

13,873

32,758

3,491

2018 г.

603,111

3,824

35,989

2,300

2019 г.
2018 г.

2019 г.
2018 г.

Търговски вземания / задължения към
свързани лица

2019 г.

50,120

1,028,888

Търговски вземания / задължения към
свързани лица

2018 г.

57,004

1,062,084

Условия на сделките със свързани лица
Продажбите на и покупките от свързани лица се извършват при условия, регулирани от едноличния
собственик. Неиздължените салда в края на годината са безлихвени и уреждането им се извършва с парични
средства. За вземанията от или задълженията към свързани лица не са предоставени или получени гаранции
и обезпечения. Преглед за обезценка се извършва всяка финансова година на база на анализ на финансовото
състояние на свързаното лице и пазара, на който то оперира.
Към 31 декември 2019 г. и 31 декември 2018 г. НЕК ЕАД има несъгласие в задълженията си към
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД в размер на 23,470 хил. лв., включващо ангажимент за капиталова
инвестиция.
Несъгласие в разчетите със свързани лица
Във връзка с подписаното Споразумение за изменение на СИЕ от 2016 г. между НЕК ЕАД и „КонтурГлобал
Марица Изток 3“ АД (централата), е включен ангажимент за възстановяване на капиталова инвестиция към
31.12.2017 г. в размер на 10,000 хил. евро (23,470 хил. лв. с ДДС) не се постигна съгласие за начина на
признаване и изплащане. Те са част от извършена инвестиция за намаляване емисиите на серен диоксид (SО2)
и на азотни оксиди (NОx) в централата. Тъй като за възстановяване на тази инвестиция на централата,
съгласно Споразумението, регулаторно няма регламентиран механизъм за възстановяване на разхода на НЕК
ЕАД, то това би се отразило директно на финансовото състояние на Дружеството. Във връзка с това са
предприети действия по информиране на КЕВР, БЕХ ЕАД и Министерство на енергетиката, както и се
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проведоха срещи с представители на изброените по-горе, включително и „КонтурГлобал Марица Изток 3“
АД. Също така НЕК ЕАД отрази този разход за възстановяване към централата в заявлението за цени за
регулаторния период от 01.07.2019 г. и 01.07.2020 г. Следва да се има предвид, че „КонтурГлобал Марица
Изток 3“ АД е подало жалба срещу мълчалив отказ на КЕВР да се произнесе за одобряването на тарифен
модел. В мотивите на КЕВР към ценовото решение от 01.07.2019 г. е цитирано решението на съдът, който е
изложил мотиви, че доколкото както в Споразумение за изменение на Споразумение за изкупуване на енергия
от 07.03.2016 г., така и в Решение №Р-236 от 22.04.2016 г. на КЕВР, липсва правна регламентация и
предвидена процедура за одобряване на тарифния модел, то се касае за служебно производство, което започва
по инициатива на КЕВР, която единствено може да прецени кога и по какъв ред следва да бъде одобрен този
модел. Към момента административното производство в тази връзка не е приключило поради необходимост
от анализ на представения от „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД модел.
Одобрението от страна на КЕВР на заявлението за цени на НЕК ЕАД с включен такъв разход ще даде
сигурност, за предприемане на действия по извършване на плащанията към централата.
През м. юни 2019 г. в НЕК ЕАД е получено Известие за арбитраж за започването на арбитражна процедура
от „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД по чл. 21.5 от Споразумение за изкупуване на енергия. Претенцията е
с цел упражняване правата на „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД срещу НЕК ЕАД във връзка с
компенсиране на разходите направени за модернизацията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ съгласно
изискванията на европейското законодателство и Закона за чистотата на атмосферния въздух за намаляване
емисиите на азотни оксиди и на серен диоксид.
Размерите на предявените суми с Известието за арбитраж са както следва:
- 23,470 хил. лв. (12 000 000 евро), представляваща непогасена главница с ДДС по издадена фактура от
21.12.2017 г.;
- 1,269 хил. лв. (648 874,12 евро), представляваща договорна лихва за забава на главницата считано от
01.01.2018 г. до 04.06.2019 г. (датата на връчване на Известието за арбитраж);
- договорна лихва за забава от датата на връчване на Известието за арбитраж до окончателното
погасяване на задължението;
- всички разноски в производството.
Изрично „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД е посочило, че си запазва правото да допълва или изменя
искането си за осъждане на НЕК ЕАД.
Задължение към Министерство на енергетиката по предоставена възмездна финансова помощ
Дългосрочни задължения към МЕ
31 декември 2019 г.
31 декември 2018 г.

Номинална
стойност
хил. лв.
1,176,661
1,176,661

Балансова
стойност
хил. лв.
947,124
897,110

На 28 септември 2016 г. Българският парламент прие Закон за предоставяне на помощ за изплащане на
задълженията на НЕК ЕАД, по решение на арбитражно дело №ICC Case 18086/GZ/MHM. Законът е
обнародван в Държавен вестник на 30 септември 2016 г. и предвижда Министерският съвет да осигури по
реда на чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси чрез бюджета на Министерство на енергетиката
възмездна финансова помощ на НЕК ЕАД за изплащането на присъдените суми на АСЕ.
В изпълнение на чл. 3 от Закона за предоставяне на помощ за изплащане на задълженията на НЕК, на 29
септември 2016 г. е изпратено уведомление до Европейската комисия по реда на чл.108, ал. 3 от Договора за
функциониране на Европейския съюз. Решението на Европейската комисия е, че в конкретния случай не е
налице държавна помощ, респ. не са налице основанията по чл. 108 от Договора за функциониране на
Европейския съюз.
На 5 декември 2016 г. е подписано Споразумение за предоставяне на възмездна финансова помощ между
Министерство на енергетиката и НЕК ЕАД, съгласно което:
Министерство на енергетиката ще предостави на НЕК ЕАД възмездна финансова помощ в размер на
601,617,133 евро (1,176,660,837 лв.);
НЕК ЕАД се задължава в срок до 14 декември 2016 г. да изплати присъдените суми по арбитражното
дело № ICC Case 18086/GZ/MHM при условията и реда на Споразумението за окончателно уреждане на
отношенията с АСЕ;
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НЕК ЕАД се задължава да възстанови по бюджета на Министерство на енергетиката получената
възмездната финансова помощ в срок от 7 (седем) години. Погасяването се извършва еднократно на
падежа на заема (м. декември 2023 г.);
НЕК ЕАД няма да заплаща лихви върху получената финансова помощ и не предоставя обезпечения;
На 8 декември 2016 г. сума в размер на 596,617 хил. евро е платена от НЕК ЕАД на АСЕ АД.
Възнаграждение на ключовия управленски персонал
2019 г.
хил. лв.
1,450
152
105
1,707

Възнаграждения
Социални осигуровки
Социални разходи
Обезщетения при прекратяване на договор

2018 г.
хил. лв.
2,409
198
125
49
2,781

35. Категории финансови активи и пасиви
Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Групата могат да бъдат представени в следните
категории:
Финансови активи
Нетекущи финансови активи
Дългови инструменти по амортизирана стойност в т.ч.:
Търговски и други вземания
Текущи финансови активи
Дългови инструменти по амортизирана стойност
Търговски и други вземания
Вземания от свързани лица
Пари и парични еквиваленти
Финансови активи по справедлива стойност през друг
всеобхватен доход в т.ч.:
Капиталови инструменти

Финансови пасиви отчитани по амортизирана стойност Бележка

31 декември
2019 г.
хил. лв.

31 декември
2018 г.
хил. лв.

460,461
460,461

470,806
470,806

460,461

470,806

2,362,513
628,486
50,120
1,683,907

2,006,743
610,351
57,004
1,339,388

1,392

800

1,392
2,363,905

800
2,007,543

2,824,366

2,478,349

31 декември
2019 г.

31 декември
2018 г.

хил. лв.

хил. лв.

Нетекущи финансови пасиви, в т.ч.:
Заеми и финансов лизинг
Търговски и други задължения
Задължения към свързани лица

29
34
36

2,290,088
14,405
947,124
3,251,617

2,321,684
211,291
897,110
3,430,085

Текущи финансови пасиви, в т.ч.:
Заеми и финансов лизинг
Търговски и други задължения
Задължения към свързани лица

29
34
36

536,922
505,358
81,764
1,124,044

124,421
407,586
164,974
696,981

4,375,661

4,127,066

36. Цели и политика за управление на финансовия риск
Групата притежава финансови активи, състоящи се от търговски вземания, парични средства и краткосрочни
депозити, които възникват пряко от дейността.
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Финансовите пасиви на Групата включват облигационна емисия, заеми и търговски задължения. Основната
цел на заемите е да се осигури финансиране на дейността на Групата.
Към 31 декември 2019 г. и 31 декември 2018 г. Групата не притежава и не търгува с деривативни финансови
инструменти.
Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на Групата са ликвиден, валутен, кредитен и
регулаторен риск. Текущо рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни
контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на услугите, предлагани от Групата,
както, да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършваните инвестиции и формите на
поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск и
други. Управлението на риска в Групата се осъществява текущо от ръководството и съответните структурни
звена, в зависимост от вида и спецификата на различните видове риск, на които е изложена Групата в своята
дейност. Политиката, която ръководството на Групата прилага за управление на тези рискове, е обобщена подолу.
37.1. Ликвиден риск
Ликвиден риск възниква при положение, че Групата не изпълни своите задължения, когато те станат
изискуеми. Групата прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат
настъпилите задължения при нормални или стресови условия без да се реализират неприемливи загуби.
Една от целите на компанията майка е осигуряването, при необходимост, на парични ресурси на дъщерните
дружествата за поддържане на оперативната дейност, а също така и за реализирането на стратегически
проекти.
Компанията майка финансира оперативната дейност на дружествата в Групата по два начина:
•

Вътрешно финансиране, в рамките на икономическата група, чрез преразпределяне на свободния
паричен ресурс. „Български Енергиен Холдинг” ЕАД действа като посредник между дружествата, като
съгласува условията между тях и следи за извършване на транзакциите на пазарни нива.

•

Лихвените условия на паричните заеми и депозити се основават на пазарни нива. Лихвените условия на
паричните заеми и депозити във валута са обвързани с процент, който е пазарния процент за подобен
род сделки в периода на транзакцията (плаващ или фиксиран).

•

Външно финансиране – при недостиг на средства в икономическата група, „Български Енергиен
Холдинг” ЕАД може да предприема действия за външно финансиране. Това е предпочитан начин за
набавяне на средства за реализиране на инвестиционни проекти. Втора облигационна емисия беше
пласирана на 2 август 2016 г. от компанията майка отново на Ирландската фондова борса. Емисията е на
стойност 550,000 хил. евро с петгодишен падеж (август 2021 г.) и годишен купон в размер на 4.875%.
През 2018 г. БЕХ ЕАД пласира трета емисия облигации, на три транша, в общ размер от 600,000 хил.
евро за срок от 7 години и с лихвен купон от 3,5%. С част от средствата от емисията БЕХ ЕАД погаси
падежиралия на 7 ноември 2018 г. първи облигационен заем. Останалата част от средствата се използват
за финансиране на инвестиционни проекти на дружествата в Групата и общи корпоративни цели.

Към 31 декември, падежната структура на финансовите пасиви на Групата, на база на договорените
недисконтирани плащания, включващи търговски задължения, задържани гаранции, задължения към фонд
„Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” и фонд „Радиоактивни отпадъци” и други задължения,
е представена по-долу:
Към 31 декември 2019 г.

Емитирани облигации
Заеми
Търговски и други
задължения
Задължения към
свързани лица

Балансова
стойност

Договорени
парични
потоци

6 месеца
или по малко

6 - 12
месеца

1-5
години

Повече
от 5
години

При
поискване
(без
матуритет)

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

(2,279,050)
(547,960)

(2,600,518)
(551,387)

(41,072)
(460,758)

(52,441) (1,292,435) (1,214,570)
(21,510)
(46,234)
(22,885)

(519,763)

(519,763)

(221,689)

(271,240)

(1,028,888)

(1,258,425)

(78,718)

(3,022)

(4,375,661)

(4,930,093)

(802,237)

(16,592)

-

(45)

(10,197)

- (1,176,661)

(24)

(348,213) (1,355,261) (2,414,161)

(10,221)
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Към 31 декември
2018 г.
Емитирани
облигации
Заеми
Търговски и
други задължения
Задължения към
свързани лица

Балансова
стойност

Договорен
и парични
потоци

6 месеца
или по малко

6 - 12
месеца

1-5
години

Повече
от 5
години

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

При
поискване
(без
матуритет)
хил. лв.

(2,273,461)

(2,694,031)

(41,072)

(52,441)

(1,344,876)

(1,255,642)

-

(172,644)

(179,481)

(35,592)

(49,625)

(94,264)

-

-

(618,877)

(619,347)

(362,589)

(35,318)

(20,030)

(256)

(201,154)

(1,062,084)

(1,342,296)

(161,392)

(4,160)

(1,176,661)

-

(83)

(4,107,185)

(4,815,274)

(580,764)

(141,544)

(2,635,831)

(1,255,898)

(201,237)

37.2. Лихвен риск
Групата е изложена на риск от промяна в пазарните лихвени проценти основно по отношение на финансовите
активи и пасиви с променлив (плаващ) лихвен процент.
В структурата на активите на Групата лихвоносните активи са представени от паричните средства, банкови
депозити и заеми, по-голямата част от които са с фиксиран лихвен процент. Групата има и получени заеми с
комбинирана структура на самите лихвени проценти по заемите, която съдържа два компонента – постоянен
и променлив. Привлечените средства на Групата са под формата на дългосрочни и краткосрочни заеми и са
предимно с фиксиран лихвен процент. Така се минимизира и вероятността от промяна в неблагоприятна
посока на паричните потоци.
Представената по-долу таблица показва чувствителността на годишния нетен финансов резултат след данъци
и на собствения капитал към вероятна промяна на лихвените проценти по отпуснатите заеми с плаващ лихвен
процент, базиран на ЕURIBOR, в размер на +/- 0.1% (за 2018 г.: +/- 0.01%) и базиран на ОЛП в България, в
размер на +/- 0.01% (за 2018 г.: +/- 0.01%). Тези промени се определят като вероятни въз основа на наблюдения
на настоящите пазарните условия. Изчисленията се базират на промяната на средния пазарен лихвен процент
и на финансовите инструменти, държани от Групата към края на отчетния период, които са чувствителни
спрямо промени на лихвения процент. Всички други параметри са приети за константни. Няма ефект върху
другите компоненти на собствения капитал на Групата.
Към 31 декември 2019 г.

Заеми в евро (EURIBOR)
Заеми в евро (EURIBOR)
Заеми в лева (ОЛП)
Заеми в лева (ОЛП)

Към 31 декември 2018 г.

Заеми в евро (EURIBOR)
Заеми в евро (EURIBOR)
Заеми в лева (ОЛП)
Заеми в лева (ОЛП)

Увеличение /
намаление на
лихвения
процент
%

Ефект върху
нетния
финансов
резултат
хил. лв.

Ефект върху
собствения
капитал

+0.1%
-0.1%
+0.1%
-0.1%

(27)
27
(101)
101

(27)
27
(101)
101

Увеличение /
намаление
на лихвения
процент
%
+0.1%
-0.1%
+0.1%
-0.1%

Ефект върху
нетния
финансов
резултат
хил. лв.
(56)
56
(66)
66

хил. лв.

Ефект върху
собствения
капитал
хил. лв.
(56)
56
(66)
66

37.3. Валутен риск
Групата извършва покупки, продажби, предоставяне и получаване на заеми в чуждестранни валути – евро,
щатски долари, японски йени, британски лири, швейцарски франкове и македонски денари. Основната част
от тези операции се осъществява в евро, щатски долари и японски йени. Тъй като валутният курс BGN/EUR
е фиксиран на 1.95583, валутният риск, произтичащ от евровите експозиции на Групата е минимален. Групата
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осъществява плащания на СМР и доставки по активи в процес на изграждане и стоки в щатски долари. В тази
връзка е налице риск от промяна на валутните съотношения. Следователно експозицията на Групата е
изложена на риск от промени в курса на щатския долар. При наличие на съществени колебания във валутните
курсове в бъдеще Групата може да хеджира експозицията си чрез деривативни инструменти като валутни
суапове.
Към 31 декември 2019 г.

Щатски долари (+/- 1.9%)
Румънска лея (+/- 0.4%)
Към 31 декември 2018 г.

Щатски долари (+/- 5%)

Повишение на курса на
българския лев

Понижение на курса на
българския лев

Нетен финансов
резултат

Собствен
капитал

Нетен финансов
резултат

Собствен
капитал

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

9,739
5

(9,739)
(5)

9,739
5

(9,739)
(5)

Повишение на курса на
българския лев
Нетен финансов
Собствен
резултат
капитал
хил. лв.
хил. лв.
18,918
18,918

Понижение на курса на
българския лев
Нетен финансов
Собствен
резултат
капитал
хил. лв.
хил. лв.
(18,918)
(18,918)

37.4. Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност Групата е изложена на кредитен риск, който е свързан с риска някои от
контрагентите да не бъдат в състояние да изпълнят изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията
си. Кредитното качество на клиентите се оценява като се вземат предвид финансово състояние, минал опит и
други фактори.
Вземанията на Групата са представени в консолидирания отчет за финансовото състояние в нетен размер,
след приспадане на начислените обезценки за очаквана кредитна загуба.
Във връзка с кредитния риск от несъбираемост на вземанията от контрагенти, Групата предприема следните
обезпечителни мерки:
•
•

за търговски и други вземания, които са просрочени и при тяхното възникване не са били обезпечени,
се сключват споразумения за разсрочено плащане и се договаря обезпечение в размер не по-малък от
първоначално признатата сума на вземането;
по останалите договори, които не са обезпечени предварително се предприемат следните обичайни
действия в случаи на просрочване на дължимото плащане от дружеството-длъжник – прихващане на
задължения към Групата срещу просрочени вземания от същото, а ако размерът на задълженията не
е достатъчно голям за покриване на вземането, тогава се търсят други извънсъдебни възможности за
уреждане на вземанията.

В Групата текущо се наблюдава и анализира обслужването на вземанията, причините за просрочията и
промените във финансовите възможности на дружествата-длъжници и се контролира състоянието и
качеството на получените обезпечения.
Групата има значителна концентрация на кредитен риск по отношение на вземанията от „Топлофикация
София” ЕАД, които съставляват над 58% от общия размер на нетните нетекущи и текущи вземания. Към 31
декември 2019 г. балансовата стойност на вземанията от „Топлофикация София” ЕАД е 632,416 хил. лв.
(бележка 21.1).
Кредитният риск, който възниква от другите финансови активи на Групата, като например парични средства
и други финансови активи, представлява кредитната експозицията на Групата, произтичаща от възможността
нейните контрагенти да не изпълнят своите задължения.
Максималната кредитна експозиция на Групата по повод на признатите финансови активи, възлиза на
съответната им балансова стойност в консолидирания отчет за финансово състояние към 31 декември 2019г.:

94

Български Енергиен Холдинг ЕАД
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За годината, приключваща на 31 декември 2019 г.
31 декември
2019 г.
хил. лв.

31 декември
2018 г.
хил. лв.

22
35
22
22

935,804
50,120
9,376
18,905

899,903
57,004
1,400
22,124

22.2

124,862

157,730

1,683,907
1,392
2,824,366

1,339,388
800
2,478,349

Бележка
Дългови инструменти по амортизирана стойност в т.ч.:
Вземания от клиенти
Вземания от свързани лица
Съдебни и присъдени вземания
Други вземания
Вземания от фонд „Сигурност на електро енергийната
система”
Пари и парични еквиваленти
Капиталови инструменти

26
25

Вземания от клиенти
В следващата таблица се съдържа информация за възрастовия анализ и изложеността на кредитен риск от
вземанията от клиенти трети лица на Групата, при използването на матрицата на провизиите за очаквани
кредитни загуби към 31 декември 2019 г.:
Очакван
процент на
кредитна
загуба

31 декември 2019 г.
%
Непадежирали
Споразумения с елемент на финансиране
От 0-30 дни
От 31 – 60 дни
От 61 – 90 дни
Над 90 дни

8%
0%
2%
9%
9%
43%

Очакван
процент на
кредитна
загуба
%
0%
26%
1%
4%
42%
93%

31 декември 2018 г.

Непадежирали
Споразумения с елемент на финансиране
От 0-30 дни
От 31 – 60 дни
От 61 – 90 дни
Над 90 дни

Брутна
стойност на
търговски
вземания
хил. лв.
169,500
20,367
187,199
39,546
18,872
925,183
1,360,667
Брутна
стойност на
търговски
вземания
хил. лв.
348,817
673,371
27,503
8,068
633
270,895
1,329,287

Очаквана
кредитна
загуба

Нетна стойност
на търговски
вземания

хил. лв.

хил. лв.

(12,756)
(4,249)
(3,705)
(1,750)
(402,403)
(424,863)

156,744
20,367
182,950
35,841
17,122
522,780
935,804

Очаквана
кредитна
загуба
хил. лв.
(1,277)
(176,126)
(391)
(304)
(263)
(251,023)
(429,384)

Нетна
стойност на
търговски
вземания
хил. лв.
347,540
497,245
27,112
7,764
370
19,872
899,903

Вземания от свързани лица
В следващата таблица се съдържа информация за възрастовия анализ и изложеността на кредитен риск от
вземанията от клиенти свързани лица на Групата, при използването на матрицата на провизиите за очаквани
кредитни загуби към 31 декември 2019 г.:

31 декември 2019 г.

Очакван
процент на
кредитна
загуба
%

Непадежирали
Над 90 дни

0%
51%

Брутна
стойност на
търговски
вземания

Очаквана
кредитна
загуба

Нетна
стойност на
търговски
вземания

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

50,075
90
50,165

(45)
(45)

50,075
45
50,120
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31 декември 2018 г.

Непадежирали
Над 90 дни

Очакван
процент на
кредитна
загуба
%

Брутна
стойност на
вземания от
свързани лица
хил. лв.

0%
16%

56,931
87
57,018

Очаквана
кредитна
загуба

Нетна
стойност

хил. лв.

хил. лв.

(14)
(14)

56,931
73
57,004

37.5. Пазарен риск
Пазарният риск е свързан с това, че промяна на пазарните цени, като чуждестранна валута, лихвени проценти
или капиталови инструменти ще засегне дохода на Групата от финансови инструменти. Целта на
управлението на пазарния риск е да се упражни контрол над пазарната експозиция при приемливи параметри
при оптимизиране на възвращаемостта.
Групата предприема периодични анализи върху макроикономическата среда в страната и задълбочен анализ
на специфичните макро-показатели, включително и информация за лихвените проценти, които се представят
на Съвета на директорите. Той носи отговорност за оценка на бъдещите рискове, пред които е изправена
Групата. В случай на влошаване на пазарните условия, могат да бъдат използвани хеджиращи инструменти.
37.6. Регулаторен риск
Регулаторният риск се определя от спецификата на дейността. Съгласно чл. 21, ал.1, т.8, чл. 30, ал. 1 и чл. 33a
от Закона за енергетиката, на регулиране от страна на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР)
подлежат цените:
• по които производителите в рамките на определената им от комисията разполагаемост по чл. 21, ал.
1, т. 21 продават електрическа енергия на обществения доставчик;
• по които производителите продават топлинна енергия на топлопреносното предприятие и на пряко
присъединени клиенти;
• по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на клиенти;
• по които общественият доставчик продава на крайните снабдители изкупената на основание чл. 21,
ал. 1, т. 21 електрическа енергия;
• по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и
на клиентите, присъединени към газопреносна мрежа;
• по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните
газоразпределителни мрежи;
• по които крайните снабдители продават електрическа енергия на битови и небитови крайни клиенти
за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа, на ниво ниско напрежение;
• за достъп и/или за пренос през електропреносната мрежа;
• за присъединяване към мрежите;
• за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи освен в случаите,
когато комисията по своя преценка одобрява методика за определяне на цена за достъп и пренос през
преносна мрежа;
• за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи;
• за достъп и съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение;
• за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния
транспорт;
• на предоставяни на клиентите услуги, определени от комисията, свързани с лицензионната дейност.
• включително цената или компонентата от цена, чрез която всички крайни клиенти, присъединени
към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа и
операторите на електроразпределителните мрежи, участват в компенсиране на разходите по чл. 34 и
чл. 35.
• пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия;
• пределна стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на
разполагаемост за студен резерв;
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•
•

премии за електрическа енергия, произведена от ВЕИ и ВЕКП централи с обща инсталирана
електрическа мощност 4 MW и над 4 MW;
прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за технологичните разходи.

Регулирането на цените оказва съществено влияние върху приходите, разходите, а оттам и върху общото
икономическо и финансово състояние на Групата.
37.7. Риск на паричния поток
Рискът на паричния поток зависи от колебанията в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден
паричен финансов инструмент. Групата извършва планиране на своите парични потоци, а финансовите
инструменти с плаваща лихва са с краткосрочен характер под 1 година.
37.8. Кредитен рейтинг
•

Рейтингова агенция Moody`s

На 8 юни 2018 г. от рейтингова агенция Moody`s е присъден рейтинг „Ba1” за групата на „Български Енергиен
Холдинг” ЕАД и „Ba2” за необезпечените облигации, издадени от дружеството.
Към 31 декември 2019 г. присъденият дългосрочен кредитен рейтинг остава без промяна - „Ba1” със стабилна
перспектива за групата на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД със стабилна перспектива и „Ba2” за на
необезпечените облигации на дружеството, падежиращи през 2021 г. и 2025 г.
•

Рейтингова агенция Fitch Ratings

На 15 февруари 2018 г. от рейтинговата агенция е повишен рейтингът на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД
от „BВ-” на „BВ” и е определена стабилна перспектива. Повишението на рейтинга е резултат от подобрение
в самостоятелния кредитен профил на дружеството вследствие на финансово възстановяване и по-висока
степен на предвидимост на резултатите, както и публикуването на нови критерии за присъждане на рейтинг
на държавни компании.
На 17 октомври 2019 г. от рейтинговата агенция е понижен рейтингът на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД
от „BB” на „BВ-” на необезпечените облигации в чуждестранна валута. По-ниският кредитен рейтинг отчита
участието на „Булгартрансгаз” ЕАД, като дъщерно дружество, 100% собственост на „Български Енергиен
Холдинг” ЕАД, в проект за изграждане и развитие на газопреносната и транзитна инфраструктура от българотурската до българо-сръбската граница, който предполага значителни капиталови разходи, финансирани чрез
дългово-подобен инструмент, предоставен от строителния консорциум. Очакванията на рейтинговата
агенция, че структурната подчиненост на облигационерите на ниво „Български Енергиен Холдинг” ЕАД ще
се повиши.
37. Оценяване по справедлива стойност
Ръководството на Групата групира активите и пасивите, отчитани по справедлива стойност в три нива въз
основа на значимостта на входящата информация, използвана при определянето на справедливата стойност
на финансовите активи и пасиви. Йерархията на справедливата стойност включва следните нива:
-

1 ниво: пазарни цени (некоригирани) на активни пазари за идентични активи или пасиви;
2 ниво: входяща информация, различна от пазарни цени, включени на ниво 1, която може да бъде
наблюдавана по отношение на даден актив или пасив, или пряко (т. е. като цени), или косвено (т. е. на
база на цените); и
3 ниво: входяща информация за даден актив или пасив, която не е базирана на наблюдавани пазарни
данни.

Даден актив или пасив се класифицира на най-ниското ниво на значима входяща информация, използвана за
определянето на справедливата му стойност.
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В хил. лева

Балансова
стойност

Ниво 1

Ниво 2

1,392

884

-

-

-

-

-

Финансови активи, които се
оценяват по справедлива стойност
Финансови активи по справедлива
стойност през друг всеобхватен
доход в т.ч.:
Капиталови инструменти
Финансови активи, които не се
оценяват по справедлива стойност
Дългови
инструменти
по
амортизирана стойност
Нетекущи търговски и други
вземания
Текущи търговски и други
вземания
Вземания от свързани лица
Пари и парични еквиваленти
Финансови активи

50,120
1,683,907
2,822,974

884

Финансови пасиви, които не се
оценяват по справедлива стойност
Заеми и финансов лизинг
Търговски и други задължения
Задължения към свързани лица
Финансови пасиви

(2,827,010)
(519,763)
(1,028,888)
(4,375,661)

-

460,461
628,486

Ниво 3

Общо

508

1,392

460,461

460,461

628,486

628,486

-

50,120
1,683,907
2,823,488

50,120
1,683,907
2,824,366

-

(2,827,010)
(519,763)
(1,028,888)
(4,375,661)

(2,827,010)
(519,763)
(1,028,888)
(4,375,661)

38.1 Оценяване по справедлива стойност на финансови инструменти
Финансовите активи и пасиви, оценявани по справедлива стойност в консолидирания отчет за финансовото
състояние, са групирани в следните категории съобразно йерархията на справедливата стойност. За повече
информация относно борсово търгуваните акции вижте бележка 25.
Методите и техниките за оценяване, използвани при определянето на справедливата стойност, не са
променени в сравнение с предходния отчетен период. Групата притежава 6,041 броя акции на Трансгаз СА,
Румъния, които се търгуват на Румънската фондова борса. Инвестицията е класифицирана като финансов
актив по справедлива стойност в друг всеобхватен доход. Справедливите стойности към 31 декември 2019 г.
и 31 декември 2018 г. са били определени на база на публикуваните котировки на цени на активен пазар.
38.2 Оценяване по справедлива стойност на нефинансови активи
Следната таблица представя нивата в йерархията на нефинансови активи към 31 декември, оценявани
периодично по справедлива стойност:

Имоти, машини и съоръжения

Ниво 3

Ниво 3

2019 г.
хил. лв.
10,499,194

2018 г.
хил. лв.
11,101,792

10,499,194

11,101,792

Справедливата стойност на основната част от имоти, машини и съоръжения на Групата е определена на базата
на доклади на независими лицензирани оценители (вижте бележка 19). В таблицата е представена балансовата
стойност на активите, за които е избран моделът за последваща оценка по справедлива стойност.
38. Политики и процедури за управление на капитала
Политиката на Съвета на директорите е да се подържа силна капиталова база, така че да се подържа доверието
на клиенти, кредитори и на пазара като цяло и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.
Целта на ръководството е да поддържа баланс между по-високата възвращаемост, която може да е възможна
с нивата на задлъжнялост и ползите и сигурността от силна капиталова позиция. Целта на Групата е да се
постигне възвръщаемост на собствения капитал над 5%. Към 31 декември 2019 г. възвръщаемостта на
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собствения капитал е 3.42% (31 декември 2018 г.: (2.09%)). През годината не е имало промени в управлението
на капитала на Групата.
39. Ангажименти и условни задължения
Български Енергиен Холдинг ЕАД
Заем от Европейската инвестиционна банка
През октомври 2019 г. между „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и Европейската инвестиционна банка е
сключен Договор за финансиране за изграждане на газопровод IGB на стойност 109.9 млн. евро с обезпечение
държавна финансова гаранция от Република България, Гаранционното споразумение за която е ратифицирано
от Народното събрание. Заемът се предоставя на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, като акционер в „Ай
Си Джи Би” АД. От своя страна БЕХ ЕАД прехвърля заемното финансиране на проектната компания чрез
Договор за акционерен кредит в същия размер, при същите финансови условия, заложени в споразумението
с Европейската инвестиционна банка и без допълнителен марж за „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.
Погасяването на кредита от Европейската инвестиционна банка ще се извършва с ползване на гратисен
период за изплащане на главниците на усвоените траншове, който според сключения с банката Договор може
да има продължителност до 7 години от датата на усвояване на транш. Изплащането на дължимите лихви ще
се извършва от 2020 г. след усвояване на първия транш. Погасяването на дълга за всеки транш може да има
продължителност до 25 години. През 2019 г. няма усвоени средства по финансирането.
40.1. Процедури на Европейската комисия срещу „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и дъщерните му
дружества
Български Енергиен Холдинг ЕАД
Срещу „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и дъщерните му дружества са образувани две производства от
Европейската комисия за евентуална злоупотреба с господстващо положение - Дело АТ.39767 – BEH
Electricity и Дело АТ.39849 – BEH Gas.
Дело COMP/B1/АТ.39767 BEH Electricity
Делото има за предмет евентуално нарушение на чл. 102 от ДФЕС във връзка с включването на териториални
ограничения в договорите за доставка, сключени от дъщерни дружества на „Български Енергиен Холдинг”
ЕАД – „Национална Електрическа Компания” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, на
пазара за електрическа енергия на едро в България, през периода септември 2008 г. – март 2013 г.
Производството е образувано през 2012 г. с оглед приемането на решение по глава 3 (членове 7-10) от
Регламент 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция,
предвидени в членове 81 и 82 от ДЕО (членове 101 и 102 ДФЕС).
С Решение С(2015) 8860 от 10 декември 2015 г. по дело АТ.39767 БЕХ-Електричество, ЕК утвърди като
правно обвързващи Ангажиментите за период от пет години от началната дата на опериране на пазар „деннапред”, предложени от „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, „Национална Електрическа Компания” ЕАД,
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „Българска независима енергийна борса” ЕАД и
прекрати производството.
С Решение на Европейската комисия C(2016) 2246 от 12.04.2016 г. бе одобрен Контролиращ управител –
„АДВОЛИС”, който изпълнява функции по контрол на текущото управление на „Българска независима
енергийна борса” ЕАД и оперирането на платформата пазар „ден-напред”, съгласно условията и
задълженията, свързани с Решението на ЕК. На 22 април 2016 г. между на „Български Енергиен Холдинг”
ЕАД и „АДВОЛИС” е сключен Мандат за Контролиращ управител.
Съгласно Ангажиментите „Български Енергиен Холдинг” ЕАД поема задължението да отдели „Българска
независима енергийна борса” ЕАД от структурата си и да прехвърли собствеността на капитала на „Българска
независима енергийна борса” ЕАД. Крайният срок за прехвърляне на собствеността на „Българска независима
енергийна борса“ ЕАД е удължен от ЕК до 31 януари 2018 г.
Смяната в собствеността на „Българска независима енергийна борса” ЕАД е вписана в Търговския регистър
на 15 февруари 2018 г.
В периода от създаването на „Българска независима енергийна борса” ЕАД до прехвърляне на собствеността
й, дружеството се утвърди като ключов участник на електроенергийния пазар в страната. Важната роля на
електроенергийната борса, доверието на българското правителство и участниците на пазар в ефективното й
опериране и управление, я поставиха в основата на реформата за либерализиране на пазара на електроенергия
в страната.
Целенасочено се работи по интегриране на българския борсов пазар „ден напред” към възприетия на
европейско ниво механизъм на Ценово обединение на регионите (Price Coupling of the Regions).
Дело COMP/B1/АТ.39849 – BEH gas
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Делото има за предмет евентуално нарушение на член 102 от ДФЕС във връзка с твърдени действия на БЕХ
ЕАД и дъщерните му дружества – „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД насочени към:
•
възпрепятстване на техни конкуренти да получат достъп до ключова газова инфраструктура
(газопреносна мрежа и до съоръжението за съхранение на природен газ) в България, като изрично или
мълчаливо отказване на достъп на трети страни или забавяне;
•
възпрепятстване на конкурентите да получат достъп до главен газопровод за внос чрез резервиране
на капацитет, който остава неизползван.
Производството е образувано през 2013 г. с оглед приемането на решение по глава 3 (членове 7 – 10) от
Регламент 1/2003.
На 23 март 2015 г. ЕК издаде Изложение на възраженията (Statement of Objections). „Български Енергиен
Холдинг” ЕАД и газовите му дъщерни дружества представиха съответните си отговори на ЕК на 9 юли 2015
г. („Булгаргаз” ЕАД), 10 юли 2015 г. („Български Енергиен Холдинг” ЕАД) и 17 юли 2015 г. („Булгартрансгаз”
ЕАД).
На 24 ноември 2017 г. e прието решение от 44-тото Народно събрание (НС) на Република България за
предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/B1/AT.39849 – БЕХ Газ, с което НС
подкрепя приключването на делото по реда на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1/2003 без признаване на твърдените
нарушения и без поемане на отговорност за тях, като бъдат изпълнени задълженията, произтичащи от
евентуално забранително решение, включително относно евентуална финансова санкция.
На 26 юли 2018 г. е прието решение от 44-тото Народно събрание (НС) на Република България за
предприемане на действия за приключване на Дело COMP/B1/AT.39849 – БЕХ Газ по реда на чл. 9 от
Регламент (ЕО) №1/2003 чрез поемане на ангажименти от страна от българска страна и постигане на
споразумение с Европейската комисия. Второто решение на НС е мотивирано от развитието на дело
COMP/B1/AT.39816 между ЕК и Газпром, по което на 24 май 2018 г. Комисията обяви, че е постигнато
споразумение и същото е приключено по реда на чл. 9 от Регламент (ЕО) №1/2003 без финансова санкция.
На 17 декември 2018 г. Европейската комисия извести за прието Решение С(2018)8806 по Дело АТ.39849
БЕХ-газ, с което Европейската комисия наложи глоба на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ), неговото
дъщерно дружество за доставка на газ „Булгаргаз“ ЕАД и неговото дъщерно дружество за газова
инфраструктура „Булгартрансгаз“ ЕАД („групата БЕХ“) в размер на 77,068,000 евро за блокиране на достъпа
на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.
Решението е получено в деловодствата на трите дружества на 19 декември 2018 г., което определя началото
на срока за обжалване на Решението на ЕК (два месеца и десет дни от нотификация на Решението до
Страните) и за плащане на глобата (три месеца от нотификацията на Решението до Страните), определена в
същото. Обжалването на решението не забавя плащането на глобата.
На 18 март 2019 г. ING Bank NV издава две необезпечени банкови гаранции в полза на ЕК за обща сума, равна
на размера на глобата от 77,068,000 евро, както следва:
банкова гаранция в размер на 51,379 хил. евро, покриваща 2/3 от общата сума на глобата, осигуряваща
задълженията на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и „Булгаргаз” ЕАД;
банкова гаранция в размер на 25,689 хил. евро, обезпечаваща задължението на „Булгартрансгаз” ЕАД
за наложената санкция.
На 4 юли 2019 г. Българската държава, чрез Министерство на външните работи, подаде молба за встъпване в
делото в подкрепа на БЕХ ЕАД и дъщерните й газови дружества.
На 26 август 2019 г. Европейската комисия представи пред Общия съд своята Защита в отговор на подадената
жалба от „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД.
На 29 ноември 2019 г. от страна на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз”
ЕАД бе подаден Отговор срещу Защитата на Европейската комисия.
На 20 февруари 2020 г. в посочения срок от Общия съд на Европейския съюз Република България чрез
Министерство на външните работи (МВнР) депозира официалната позиция на Република България по дело
Т-136/19, предоставена от Министерство на енергетиката на МВнР, с която държавата встъпва в подкрепа на
„Български Енергиен Холдинг” ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД срещу Европейската комисия
пред Общия съд на Европейския съюз.
Следва да се има предвид, че aко Общият съд реши да започне устната фаза от производството, председателят
определя датата на съдебното заседание за изслушване на устните състезания, най-вероятно през 2021 г.
40.2. Капиталови ангажименти
АЕЦ Козлодуй ЕАД и дъщерните му дружества
Към 31 декември 2019 г. Групата има капиталови ангажименти за 70,422 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 53,510
хил. лв.), които са свързани с ангажименти по придобиване на имоти, машини и съоръжения.
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Сумата на договорените ангажименти по придобиване на ядрено гориво към 31 декември 2019 г. е 211,234
хил. лв. (31 декември 2018 г.: 117,065 хил. лв.).
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД и дъщерните му дружества
Съгласно изискванията на европейски директиви, национални норми и Комплексно разрешително, както и
във връзка с реализация на проектите заложени в Национален план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г.,
Групата е задължена да изгради и въведе в експлоатация активи с екологично предназначение.
Към 31 декември 2019 г., Групата има капиталови ангажименти на стойност 133,158 хил. лв. свързани с пълен
инженеринг на нискоемисионни горелки на КА9 до 12; пълен инженеринг на газоразпалваща инсталация на
КА-1 до 12; възстановяване на абсорбер 8; Доставка на резервни части мех. обработка на КА тип ЕП 670-140,
както и на КА тип ПК 38-4, разширение и преработка на съществуващите пожароизвестителни и
пожарогасителни инсталации; подмяна на ГТЛ; средни ремонти на блокове от 1 до 4 и 7; основен ремонт на
блок 9 и блок 10.
Електроенергиен Системен Оператор ЕАД
През 2019 г. В Дружеството са сключени договори по реда на Закона за обществените поръчки, съгласно
които възникват договорни задължения за 2020 г. в размер на 292,138 хил. лв .
През 2018 г. В Дружеството са сключени договори по реда на Закона за обществените поръчки, съгласно
които възникват договорни задължения за 2019 г. в размер на 63,779 хил. лв.
Булгартрансгаз ЕАД
С Директива 2009/29/EO се определят основните параметри на търговията с емисии за периода от 2013 г. до
2020 г., като за производството на електрическа енергия не се предвижда да бъдат резпределени безплатни
квота и всички квоти трябва да бъдат закупени от инсталациите чрез търг. Възможност за разпределяне на
безплатни квоти на преходен принцип на инсталации за производство на електрическа енергия се предоставя
единствено от чл.10в и то в случай, че държавата – членка отговаря на определени изисквания.
България се възползва от възможността за компенсиране на електропроизводството по чл. 10в, с което сектор
„Електропроизводство“ ще премине постепенно от безплатни квоти към квоти, осигурявани чрез участие в
търговете. В замяната на предоставянето на безплатните квоти всяка инсталация, отговаряща на определените
изисквания, ще трябва да изпълнява проекти на стойност равна на предоставените безплатни квоти.
Във връзка с горепосоченото и съгласно изискванията на Директива 2009/29/ЕО и съобщение (2011/C 99/ 03)
на Комисията, Указателен документ, относно възможността за прилагане на член 10в от Диектива 2003/87/ЕО,
Министерството на енергетиката подготви Национален план за инвестиции (НПИ) с включени
инвестиционни проекти.
Отчитайки заложените изисквания, „Булгартрансгаз“ ЕАД кандидатства и е включен в НПИ. За финансиране
от Сметка „Национален план за инвестиции“ са одобрени проектите за модерница;ия на 4 броя компресорни
станции КС Ихтиман, КС Лозенец, КС Петрич, КС Странджа, предвид факта, че с реализирането на тези
проекти, се очаква намаление на емисиите от СО2, изпускани в атмосферния въздух от гореспоменатите
компресорни станции, с около 15%. Към 31 декември 2018 г. всички разходи, извършени във връзка с
модернизацията на четирите компресорни станции са възстановени съгласно Заповеди на Министъра на
енергетиката.
Мини Марица-изток ЕАД
Във връзка с изпълнение на инвестиционната си програма към 31 декември 2019 г. Дружеството има поети
ангажименти по договори за строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения обезпечаващи
нейното изпълнение.
Дружеството има договорни задължения за закупуване на активи с финансиране от фонд Козлодуй.
Към 31 декември 2019 г. Дружеството отчита финансирне на дълготрайни активи по шест договора с фирми
изпълнители:
- Договор с Реф. MME/PIU „Пьойри енерджи” – консултант по изпълнението на рамковото
споразумение с ЕБВР;
- Договор с Реф. ММЕ/С „Сименс” ЕООД за „Рехабилитация на главните трансформаторни станции
и изграждане на нови мобилни такива заедно с прилежащите разпределителни устройства и
свързващо оборудване за повишаване на ел.захранването от 6 kV до 20kV за р-к 2 и р-к 3“ за
договорна цена €12,557,535.97. Финансирането се осигурява 70% от Европейската банка за
възстановяване и развитие чрез фонд Козлодуй и 30% от средствата на „Мини Марица-изток” ЕАД.
Договора е приключил към 31.12.2015 г.;
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-

-

-

-

Договор с Реф. ММЕ/А Риск инженеринг” АД за „Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения
и оборудване за он-лайн контрол на натоварването на лентовите транспортьори и багерите в „Мини
Марица-изток” ЕАД“ за договорна цена € 4,663,484.95. Финансирането се осигурява 70% от
Европейската банка за възстановяване и развитие чрез фонд Козлодуй и 30% от средствата на „Мини
Марица-изток” ЕАД. Договора е приключил към 31.12.2016 г.;
Договор с Реф. № MME/D (Лот А): „Проектиране, доставка и монтаж на съоръжения и оборудване
за компенсиране на реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини
Марица-изток”ЕАД, България”, с изпълнител „СИМЕНС” ЕООД, България за договорна цена €
951,954.13. Финансирането се осигурява 70% от Европейската банка за възстановяване и развитие
чрез фонд Козлодуй и 30% от средствата на „Мини Марица-изток” ЕАД. Договорът е приключен към
31.12.2018 г.;
Договор с Реф. № MME/D (Лот Б): “Рехабилитация (проектиране, доставка и монтаж) на
промишленото осветление чрез подмяна с LED осветители в „Мини Марица-изток”ЕАД, България”,
с изпълнител ETRALUX, Испания за договорна цена €. 2,446,767.04 Финансирането се осигурява
70% от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез фонд Козлодуй и 30% от средствата
на „Мини Марица-изток” ЕАД. Договорът е приключен през август 2018 г.;
Договор с Реф. № ММЕ/BWE „ Проктиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в
експлоатация на роторен багер от типа SRs 2000 и роторен багер от типа SRs 200 в „Мини Марицаизток”ЕАД, с изпълнител консорциум „FAMUR-БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА“, за договорна цена
€25 848 663. Финансирането се осигурява 50% от Европейската банка за възстановяване и развитие
чрез фонд Козлодуй и 50% от средствата на „Мини Марица-изток” ЕАД. Изпълнението по договора
стартира през 2017 година и ще приключи през 2020 година. На 22.01.2019 година е сключено
споразумение №3 към Договор с Реф. № ММЕ/BWE „ Проктиране, изработка, доставка, изграждане
и пускане в експлоатация на роторен багер от типа SRs 2000 и роторен багер от типа SRs 200 в „Мини
Марица-изток”ЕАД, с изпълнител консорциум „FAMUR-БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА“, свързани с
промени в Приложение 1 „Условия и процедури на плащане“. С това изменение се предоставя
възможност на Мини Марица изток ЕАД, да изплаща 100% от междинните плащания до достигане
на 100% от своята част от финансирането на Договора.

НЕК ЕАД
Проект АЕЦ Белене
Във връзка с проекта АЕЦ Белене, на 29 ноември 2006 г. Дружеството подписва Споразумение за изграждане
на АЕЦ Белене с ЗАО „Атомстройекспорт” като изпълнител на проекта и на 31 януари 2005 г. - с Уорли
Парсънс като архитект инженер по проекта.
На 29 март 2012 г. Правителството на Република България взе решение за прекратяване изграждането на
Ядрена централа на площадка „Белене”. С решение от 27 февруари 2013 г. 41-то Народно събрание подкрепя
решението на правителството за спиране на проекта за строителство на нова ядрена електроцентрала на
площадката „Белене“ и настоява за окончателното му прекратяване. С решение на Съвета на директорите на
БЕХ ЕАД от 03.10.2013 г. е констатирано, че договорът с Уорли Парсънс е развален по право поради
прекратяване на проекта през 2012 г. и невъзможност за изпълнение.
На 7 юни 2018 г. Народното събрание взе решение за възобновяване на действията по търсенето на
възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“ съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип
и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ "Белене" в
отделно проектно дружество.
Министерският съвет отмени Решение №250 от 2012 г. за отмяна на Решение №259 от 2005 г. за прекратяване
изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене” и определяне на енергиен обект „Ядрена централа
на площадка „Белене“ като обект с национално значение и на Решение №260 на Министерския съвет от 2005
г. за изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“
В изпълнение на решения на Народното събрание от 7-ми юни 2018 г. и на Министерския съвет от 29-ти юни
2018 г. "Национална електрическа компания" ЕАД отправи покана за избор на стратегически инвеститор за
изграждане на АЕЦ "Белене". В рамките на поканата се дава възможност и за заявяване на интерес за
придобиване на миноритарно участие в бъдещата проекта компания, както и/или за закупуване на
електрическа енергия от бъдещата електроцентрала. Целта на поканата е да предостави определена
информация на страните, които желаят да заявят участие в процедурата.
В рамките на обявения срок тринадесет кандидата са подали заявления.
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Министерството на енергетиката изпрати писма до петте компании от "краткия списък" (short list) изготвен
от работна група, съобразно с предвижданията на процедурата за избор на стратегически инвеститор за
реализацията на АЕЦ „Белене“, за потвърждаване на подаването на обвързващи оферти за по-нататъшното
си участие в процедурата.
В Министерство на енергетиката до 31 януари 2020 г. са получени писма за потвърждение за подаване на
обвързващи оферти и от петте компании.
Индикативният срок за подаване на обвързващата оферта се предвижда да бъде 31 май 2020 г.
Дружеството е приело да отчита всички суми (платени и начислени), пряко отнасящи се до прекратения
проект АЕЦ Белене в съответствие с критериите за признаване на МСС 16 при спазване на последователна
политика, като активи на имоти машини и съоръжения в процес на изграждане, до окончателно решение за
бъдещето на проекта. Към настоящия момент има неяснота относно възможните алтернативи за реализация
на проекта, съответно оборудването, изисква се значителен период от време за съгласуване, преговори и
одобрение на възможни варианти, което не е изцяло под контрола на ръководството на Дружеството и не е в
състояние да направи преценка относно възможна прекласификация на отчетените стойности съгласно
МСФО и относно оценката им.
Планът за инвестиционната дейност на НЕК ЕАД е насочен основно за рехабилитация, реконструкция и ново
строителство на хидроенергийни обекти и включва следните значими направления и капиталови обекти.
Инвестиционни проекти на НЕК ЕАД
Планът на инвестиционната дейност на НЕК ЕАД е насочен основно за рехабилитация, реконструкция и нова
строителство на хидроенергийни обекти и включва следите значими направления и капиталови обекти.
1.Проект „Яденица”
Проектът е включен в Националния план за инвестиции (НПИ) за периода 2013 - 2020 г. с Решение на
Министерски съвет на Република България от 28.09.2011 г., във връзка със Заявлението на Република
България за дерогация по чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейската комисия (ЕК). С Решение №707
от 30.08.2012 г. на Министерски съвет на Република България, язовир „Яденица”, представляващ основно
съоръжение на Проекта „Яденица”, е обявен за „национален обект” по смисъла на Закона за държавната
собственост, както и за „обект с национално значение” по смисъла на Закона за устройство на територията.
Проектът „Яденица” е с осигурено финансиране на подготвителни работи (процедури до получаване на
Разрешение за строеж) от фонд „Механизъм за свързване на Европа” на Европейската комисия.
На 24.04.2015 г. влезе в сила споразумението за безвъзмездни финансови средства подписано между НЕК
ЕАД и Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи" към Европейската комисия. Съгласно това споразумение,
отпуснатите на НЕК ЕАД средствата са в размер до 3,213 хил. евро. С тях ще се покрият 50% от разходите за
обновяване на ОВОС, проект и получаване на разрешително за строеж на язовир Яденица. Останалите 50%
са собствени средства на дружеството.
В рамките на споразумението са възложени всички необходими предварителни дейности, необходими за
получаване на разрешение на строеж. Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет НЕК ЕАД
разполага с влязло сила решение по ОВОС, актуализиран работен проект- съгласуван с компетентните
инстанции, положителен доклад за съответствие по част конструктивна, финансов анализ и оценка на риска,
технически спецификации за възлагане на строителството.
През 2018 г. са приключени дейностите по одобрение на подробен устройствен план (ПУП) и е реализиран
договор за осигуряване на публичност на обект „Яденица“.
На 25 януари 2019 г. е изпратен финален технически и финансов отчет, съгласно Споразумението с INEA,
отразяващ изпълнените дейности, реализираните разходи и постигнатите проектни цели. Отчетените разходи
са в размер на 2,536 хил. евро.
На 22.02.2019 г. INEA информира НЕК ЕАД оценката на представения окончателен доклад и финансов отчет
е приключена, в резултат на което всички декларирани от НЕК ЕАД разходи са приети за допустими.
Съгласно Споразумението на НЕК ЕАД са възстановими 50 % от претендираните разходи, за което на
27.02.2019 г. НЕК ЕАД получи 304 хил. евро представляващи разликата между получения аванс и дължимата
сума. От страна на INEA Действието се счита за завършено, за което не се предвиждат допълнителни известия.
Гаранцията за предварително финансиране от 22.07.2015 г. издадена от Български енергиен холдинг ЕАД за
сумата от 963,900 евро е напълно освободена, в резултат на което INEA върна оригиналната гаранция на
издаващата институция.
В ход е подготовка на необходимите документи, изисквани по процедурата по издаване на разрешително за
строеж за изграждането на обекта в съответствие с действащата нормативна уредба.
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2. Рехабилитация на хидроенергиен комплекс „Белмекен – Сестримо – Чаира“ и рехабилитация на ОРУ
110 кv на ВЕЦ “Въча-1“ и част от системите на ВЕЦ-а под общ контрол“
За рехабилитацията на хидроенергийния комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира на 6 декември 2013 г. е
подписано Грантово споразумение №.049 между Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР или
банката) като Администратор на Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на
атомни мощности в АЕЦ Козлодуй (МФК/KIDSF) и Националната електрическа компания ЕАД (НЕК). На
28 май 2014 г. Грантово споразумение No 049A (GA049A) е изменено и допълнено, поради разделянето на
НЕК ЕАД и Електроенергийния системен оператор ЕАД.
Общата очаквана стойност на проекта е 37 милиона евро, като 70% ще се финансират от МФК и 30%
собствени средства.
На 18.05.2018 г. е подписан договор за Рехабилитация на ПАВЕЦ „Белмекен“ – ВЕЦ „Сестримо“ – ВЕЦ
„Момина клисура“ на стойност 39 111 989,03 лева (19 997 642,45 евро). Договорът е в етап на изпълнение
към настоящия момент. Изпълнителят е представил банкови гаранции за добро изпълнение и авансово
плащане, застраховки и подробен график за изпълнение. Издадени са разрешения за строеж и за трите
централи, представен е и е одобрен от страна на Възложителя Работен проект. Изпълняват се монтажни
работи по трите централи.
На 25.04.2019 г. e подписан договор за Рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира„ на стойност 27,045,541.90 лева
(13,828,166 евро). Договорът е в етап на изпълнение. Всички демонтажи работи по договора са завършени,
извършват се ремонтни работи по турбинните части. Техническият проект е одобрен от страна на
Възложителя, въз основа на който от 10.02.2020 г. има издадено разрешение за строеж, в сила от 25.02.2020
г.
На 27.08.2019 г. е подписан договор за рехабилитация на ОРУ 110kV на ВЕЦ Въча-1 и други системи на ВЕЦ
под общ контрол, на стойност 9,692,180 лв. (4,955,557 евро). Договорът е в етап на изпълнение. Предоставени
са банкови гаранции за авансово плащане и добро изпълнение от страна на Изпълнителя. Представен е и е
одобрен от страна на Възложителя Технически проект.
40.3. Условни задължения
Съществени съдебни дела и искове
Национална електрическа компания ЕАД
„Топлофикация София“ ЕАД
„Топлофикация София“ ЕАД е завело пет дела с общ размер на главниците приблизително 26 млн. лв. С
исковете на договорно и извъндоговорно основание се претендират главници, лихви за забава, както и суми
за неоснователно обогатяване за доставена електрическа енергия и обезщетение за използване на съоръжения.
НЕК ЕАД е завел насрещен иск с цена на иска 13,864 хил. лв. и лихви за забава по фактури издадени в периода
февруари 2014 г. - ноември 2014 г. за количествата електрическа енергия произведена от турбогенератор № 9
(ТГ 9), която е неправомерно фактурирана на НЕК ЕАД. Въз основа на насрещния иск е образувано отделно
производство – т.д. № 5152/2016 г. на СГС, по което е постановено решение, с което исковете /за главница и
лихви за забава/ на НЕК ЕАД са уважени. Решението е обжалвано от „Топлофикация София“ ЕАД пред
Софийски апелативен съд, като с решение от м. януари 2019 г. съдът е потвърдил решението на СГС.
Решението на САпС е обжалвано от „Топлофикация София“ ЕАД пред Върховен касационен съд, но не е
допуснато до касационно обжалване.
Не се очаква изходът от тези съдебни искове да окаже съществен ефект върху изходящите парични потоци и
финансовия резултат, тъй като съществена част от претенциите са включени във финансовите отчети.
„Енергийна финансова група“ АД (ЕФГ)
„Енергийна финансова група“ АД (ЕФГ) е завело три дела с общ размер на главниците приблизително 5 290
хил. лв. и лихви за забава с претенции за плащане на прехвърлени вземания от „УорлиПарсънс Нюклиър
Сървисис“ ЕАД на ЕФГ по фактури за извършени консултантски услуги.
По едното дело исковете (59 хил. лв. главница) са отхвърлени на първа инстанция. Решението е обжалвано от
ЕФГ и Софийски апелативен съд е отменил решението на СГС и е уважил исковете, но решението е обжалвано
от НЕК ЕАД пред Върховен касационен съд.
По второто дело с цена на иска 3,063 хил. лв., от които 2,347 хил. лв. – главница и 716 хил. лв. - лихва за
забава с решение на СГС от 13.03.2020 г. исковете са уважени.
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По третото дело с цена на иска: 3,765 хил. лв., от които 2,884 хил. лв. – главница и 881 хил. лв. – лихва за
забава с решение на СГС исковете са отхвърлени като неоснователни. Решението на СГС е потвърдено с
решение на Софийски апелативен съд, като последното е обжалвано от ЕФГ пред Върховен касационен съд.
„Аркадия Сървис“ АД
През м. септември 2017 г. „Аркадия Сървис“ АД е завело дело за 5,231,219.37 лева – главница и лихва за
забава с претенции за плащане на прехвърлени вземания от „УорлиПарсънс Нюклиър Сървисис“ ЕАД по
фактури за извършени консултантски услуги.
С решение на СГС от м. ноември 2018 г. исковете са отхвърлени. Решението е обжалвано от „АРКАДИЯ
СЪРВИС“ АД, но поради неизпълнение на дадени от съда указания за отстраняване на нередовности на
въззивната жалба и частичен отказ от иска не е разглеждано на втора инстанция. Решението на СГС е влязло
в законна сила на 25.06.2019 г. и делото е приключено.
„Мечел Карбон“ АГ
„Мечел Карбон“ АГ е завело две дела с общ размер на главниците приблизително 26,544 хил. лв. и лихви за
забава. Претенциите са за плащане на главници за доставена електрическа енергия от „Топлофикация Русе“
ЕАД, платени от НЕК ЕАД на „Топлофикация Русе“ ЕАД като залогодател вместо на определения от „Мечел
Карбон“ АГ като заложен кредитор депозитар след получаване на съобщение за пристъпване към изпълнение
от страна на „Мечел Карбон“ АГ по реда на ЗОЗ ведно с лихви и разноски.
По първото дело - за главница от 5,144,760.14 лв. и лихви за забава е постановено решение на Софийски
градски съд, с което исковете на „Мечел Карбон“ АГ са уважени. Решението на СГС е потвърдено от
Софийски апелативен съд, като последното е обжалвано от НЕК ЕАД пред Върховен касационен съд.
Предвид внесено обезпечение от НЕК ЕАД по сметка на ВКС изпълнението на въззивното решение е спряно.
По второто дело – за главница от 21,400,000 лв. и лихви за забава производството пред първата инстанция е
в начален етап.
„Полимери“ АД (н)
„Полимери“ АД (н) е завело дело пред Софийски градски съд срещу НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД при условията на
солидарност с претенции за заплащане на обезщетение за неоснователно обогатяване в размер на 8,307 хил.
лв. за ползване на собствена електрическа уредба ЕКРУ 110кВ за периода от м. 12.2011 г. до м. 06.2017 г.
Делото е висящо пред СГС.
Към 31 декември 2019 г. са предявени други искове към Дружеството с различни правни основания: за
балансираща енергия, за забавени плащания, за прихванати суми и изравнителни плащания. Производствата
по тези искове не са приключили с окончателни съдебни решения. Поради това обстоятелство, с изключение
на сумите, които са начислени за забавени и просрочени плащания, ръководството на Дружеството е
преценило да не се начисляват допълнително провизии по съдебни искове.
АЕЦ Козлодуй ЕАД и дъщерните му дружества
Срещу Групата има заведени правни искове в размер на 230 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 235 хил. лв.). Нито
един от гореспоменатите искове не е изложен тук в детайли, за да не се окаже сериозно влияние върху
позицията на Групата при разрешаването на споровете.
Мини Марица-изток ЕАД
С Решение №2310/06.12.2017 г. на СГС, VІ-5 състав търговско отделение, е обявено за относително
недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД (н) изявление за прихващане
вх. №10330/31.10.2014 г. между вземане на „Мини Марица – Изток” ЕАД в размер на 4 256 244, 59 евро,
произтичащо от Рамков договор между „КТБ” АД и „Български енергиен холдинг” ЕАД и вземанията на КТБ
АД към „Мини Марица-изток” ЕАД по Договор за инвестиционен кредит №318/29.09.2010г. Вземането на
„Мини Марица-изток” ЕАД е придобито съгласно сключен Договор за цесия от 30.10.2014 г. между
„Български енергиен холдинг” ЕАД и „Мини Марица-изток” ЕАД.
Решението е обжалвано в законоустановения срок пред Апелативен съд – София, като по въззивната жалба е
образувано търговско дело №606/2018 г. по описа на АС.
Делото е насрочено пред Софийски апелативен съд за 29.04.2020 г.
Дружеството е извършило анализ на наличните факти и обстоятелства и съдебната практика по сходни дела
и е достигнало до заключение, че съдебната практика на този етап е противоречива и непоследователна.
Поради това обстоятелство не е извършено прекласифициране на кредитора и не са признати евентуални
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потенциални загуби, които биха могли да възникнат в случай на неблагоприятно развитие на делото за
Дружеството.
Булгаргаз ЕАД
„Булгаргаз“ ЕАД е инициирало международно арбитражно дело №78/2019 г. на Международния търговски
арбитражен съд към Румънската търговска и индустриална камара, срещу Национална газопреносна
компания „Трансгаз“ С.А., Румъния. Очакваният изход от делото е пълно възстановяване на сумата, която е
в размер на 3,737 хил. лв.
Искът, предявен от Дружеството посредством съдебен процес, изходът от който е несигурен, отговаря на
критериите за Условен актив.
Срещу Дружеството има заведени правни искове, но те не са със значителен материален интерес. С
изключение на тези, за които вече са начислени провизии, ръководството на Дружеството счита, че
отправените искове са неоснователни и че вероятността те да доведат до разходи за Дружеството при
уреждането им е малка. Тази преценка на ръководството е подкрепена от становището на независим правен
консултант.
Нито един от гореспоменатите искове не е изложен тук в детайли, за да не се окаже сериозно влияние върху
позицията на Дружеството при разрешаването на споровете.
40.4. Други
Национална електрическа компания ЕАД
Задължения на НЕК ЕАД във връзка с развитие на енергийния сектор
Във връзка с модернизацията на блок V и VI на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, на 29.05.2000 г. е подписано заемно
споразумение между АЕЦ “Козлодуй” ЕАД като Заемополучател, Националната електрическа компания
(НЕК) ЕАД като Гарант и Европейската атомна енергийна общност (ЕВРАТОМ) като Заемодател за
отпускане на заем в размер на 212,5 млн. евро за финансиране на Програмата за модернизация на енергийните
блокове. Съгласно клауза 15.2 на този договор НЕК ЕАД заедно с АЕЦ „Козлодуй” носи отговорност като
единствен главен длъжник. На същата дата е подписано и Гаранционно споразумение между Република
България като Гарант и Европейската атомна енергийна общност като Заемодател (ЕВРАТОМ), с което
държавата също гарантира изплащането на заема. Двете споразумения са ратифицирани със закон от 38-то
Народното събрание на Република България на 29.11.2000 г. Заемът е отпуснат на 8 транша с променлив
лихвен процент шестмесечен EURIBOR с надбавка до 0.13 %, а един от траншовете е с фиксиран лихвен
процент 5.76%. Периодът на изплащане на главниците по заема по всеки транш е различен. Крайният срок за
погасяване е 10 май 2021 г. Заемът е напълно усвоен и се погасява съгласно постигнатите договорености.
Непогасената част от заема, отпуснат от ЕВРАТОМ към 31 декември 2019 г. възлиза на (главница) 33,127 хил.
лева.
Дългосрочни споразумения за закупуване на електрическа енергия
На 13 юни 2001 г. НЕК ЕАД сключва дългосрочен - 15 годишен договор с „Консолидейтид Континентъл
Комърс Лимитид“, понастоящем „Ей И Ес - 3С Марица Изток 1” ЕООД (AES) за закупуване на електрическа
енергия. Договора влиза поетапно в сила при въвеждането в експлоатация на новата мощност на 2 юни 2011
г. и при достигането от страна на ТЕЦ AES Гълъбово на пълна нетна мощност от 600 МВт считано от 28
декември 2011 г. На 14.08.2015г. е сключено споразумение за намаляване цената за разполагаемост с 14%.,
което е в сила от 26.04.2016 г, след изплащане на задълженията към централата. В съответствие с това НЕК
ЕАД пое ангажимент в бъдеще да не изпада в просрочие към електроцентралата. Ако това условие не бъде
спазено от компанията договореното намаление няма да се прилага до издължаване на просрочените суми от
НЕК ЕАД към електроцентралата.
Съгласно договор за особен залог от 30.11.2005 г. и споразумение за изменение на договора за особен залог
от 26.04.2016 г., НЕК ЕАД е заложил свои вземания за продадена електрическа енергия от ЕВН България
електроснабдяване ЕАД и Енерго-Про Продажби АД като гаранция срещу бъдещите задължения за
изкупуване на електроенергия. Сумата на заложените вземания е равна на очакваното максимално общо
плащане за закупена електроенергия, за който и да е месец от календарната година.
Съгласно сключения дългосрочен договор за изкупуване на енергия НЕК ЕАД е задължен да изкупува
минимално количество от 3,156,500 МВтч електроенергия на календарна година (или пропорционално
количество при непълна календарна година) и договорената с търговски план разполагаемост.
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На 13 юни 2001 г. е сключен и дългосрочен 15-годишен договор за изкупуване на електроенергия и
разполагаемост между НЕК ЕАД и „Енергийна компания Марица Изток 3“ АД, понастоящем „КонтурГлобал
Марица Изток 3”. Договорът влезе в сила през месец февруари 2009 г. при приключване на договорените
рехабилитационни дейности по модернизацията на съществуващия ТЕЦ Марица Изток 3, след които
инсталираната мощност е 808 МВт.
На 07.03.2016 г е сключено споразумение за намаляване на цената за разполагаемост с 15%, което е в сила от
26.04.2016 г, след изплащане на задълженията към централата. В съответствие с това НЕК ЕАД пое
ангажимент в бъдеще да не изпада в просрочие към електроцентралата.
Съгласно договор за особен залог от 01.02.2002 г. и последно споразумение за изменение на договора за
особен залог от 26.04.2016 г., НЕК ЕАД е заложил свои вземания за продадена електрическа енергия от ЧЕЗ
Електро България АД, Енерго-Про Продажби АД, като гаранция срещу бъдещи задължения за закупуване на
електрическа енергия. Сумата на заложените вземания е равна на 1.25 пъти очакваното максимално общо
плащане за закупена електрическа енергия, за който и да е месец през календарната година.
В изпълнение на договора за изкупуване на електроенергия и разполагаемост НЕК ЕАД ежегодно издава
записи на заповед в полза на КонтурГлобал Марица Изток 3 АД. Съгласно сключения дългосрочен договор
за изкупуване на енергия НЕК ЕАД е задължен за изкупува минимално количество от 3,489,000 МВтч
електроенергия на календарна година (или пропорционално количество при непълна календарна година) и
базовата разполагаемост.
В таблицата по-долу са показани задълженията на НЕК ЕАД по отношение на минималните дължими
плащания за закупена електроенергия и разполагаемост за оставащия срок на сключените дългосрочни
договори за изкупуване на енергия от топлоелектрически централи.
Общо минимално дължима сума
хил. лв.
Минимални дължими плащания за закупена разполагаемост *
Минимални дължими плащания за закупена електроенергия * *
Общо

3,545,171
4,974,813
8,519,984

* Посочената сума е минимално дължимата според сключените дългосрочни договори за изкупуване на
енергия и е формирана на база заложени фиксирани ценообразуващи елементи и елементи с фиксирана
ескалация.
** Посочената сума е изчислена на база на цена за електроенергия и разполагаемост съгласно решение № Ц
19 / 01.07.2019 г. на КЕВР за регулаторния период 2019-2020 г.
Минималните плащания за закупена разполагаемост по всеки един от дългосрочните договора за изкупуване
на електроенергия от електроцентралите са както следва:

Минимални плащания
разполагаемост

за

До 1
година
хил. лв.

От 1 до 5
години
хил. лв.

Повече от
5 години
хил. лв.

Общо
хил. лв.

553,823

2,192,866

798,482

3,545,171

закупена

През 2019 г. НЕК ЕАД е закупило от КонтурГлобал Марица Изток 3 АД нетна електрическа енергия в размер
на 4,547 ГВтч., което е по-голямо от минимално договореното 3,489 ГВтч. съгласно СИЕ.
От Ей И Ес Марица изток 1 са изкупени 3,144 ГВтч нетна електроенергия, което е под задължителното
минимално количество електроенергия за изкупуване от 3,156 ГВтч.
Съгласно изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници, НЕК ЕАД в качеството си на
обществен доставчик до 24.07.2015 г. има задължение да изкупува цялото количество електрическа енергия
произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни източници с изключение на енергията,
произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW. С промяната на чл.31, ал.5
на същия закон Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената
електрическа енергия от възобновяеми източници по преференциална цена за количествата електрическа
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енергия до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са
определени преференциални цени в съответните решения на КЕВР. Количествата електроенергия над нетното
специфично производство се изкупуват по цена на излишък на балансиращия пазар или съгласно чл.31, ал.12
могат да се реализират на свободния пазар. Задължителното изкупуване на електрическата енергия се
извършва по договори за изкупуване. Съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници, променен на
3 май 2011 г., срокът на договорите е 20 години - за електрическата енергия, произведена от геотермална и
слънчева енергия и за електрическа енергия, произведена от биомаса, 12 години – за електрическа енергия,
произведена от вятърна енергия, и 15 години - за електрическата енергия, произведена от водноелектрически
централи с инсталирана мощност до 10 MW, както и за електрическа енергия, произведена от други видове
възобновяеми енергийни източници. Сроковете за задължително изкупуване започват да текат от датата на
въвеждане в експлоатация на енергийния обект, а за енергийни обекти, въведени в експлоатация след 31
декември 2015 г., сроковете се намаляват с времето от тази дата до датата на въвеждане в експлоатация на
енергийния обект.
До 30 юни 2019 г. НЕК ЕАД изкупува енергията от ВЕИ производители с инсталирана мощност до 4 МВт. От
01.07.2019 г. задълженията на НЕК ЕАД по изкупуването на електроенергия намаляха и компанията вече
изкупува електроенергия само от ВЕИ централи, които са до 1 МВт инсталирана мощност. В тази връзка
съгласно последните промени в ЗЕ, от 01 юли 2019 г. на БНЕБ ще продават своята електроенергия от ВЕИ
производителите с инсталирана мощност 1 МВт и над 1 МВт.
В изпълнение на разпоредбата на параграф 34, ал. 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.) договорите на Дружеството
с производители от ВЕИ с обща инсталирана мощност от 1MW до 4 MW са прекратени от дата на влизане в
сила на договорите за компенсиране с премия на производителите с Фонд „Сигурност на електроенергийната
система“.
Към 31 декември 2019 г. Дружеството няма сключени дългосрочни договори за изкупуване.
Разчети с Напоителни системи ЕАД
НЕК ЕАД и „Напоителни системи” ЕАД осъществяват дейности по поддръжка и експлоатация на язовири,
язовирни стени, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, като изпълняват определените от
Министерство на околната среда и водите задължения за подаване на водни маси. НЕК ЕАД чрез предприятие
„Язовири и каскади” е оказвал услугата „водоподаване” на „Напоителни системи” ЕАД, подобна по характер
услуга е оказвал и „Напоителни системи” ЕАД на НЕК ЕАД.
Не е постигната договореност между Дружеството и „Напоителни системи” ЕАД, като не са подписани
протоколи за доставени количества вода за периода от май 2003 г. до датата на издаване на този финансов
отчет, поради което е възможно да възникнат допълнително задължения към „Напоителни системи” ЕАД,
които към настоящия момент не могат да бъдат надеждно определени.
АЕЦ Козлодуй ЕАД и дъщерните му дружества
Активи и пасиви, класифицирани като държани за разпределение към собствениците
Преработването, съхранението и погребването на РАО са дейности от управлението на РАО, които съгласно
ЗБИЯЕ следва да се извършват от ДП РАО, за да се гарантира защита на интересите на гражданите на
Република България и отговорността на Българската държава и нейните компетентни органи.
С Решение на МИЕ (Протокол №6/17.10.2011 г.) се определя ДП РАО, като единствен оператор по Извеждане
от експлоатация на блокове 1÷4.
С Решение №1038 от 19.12.2012 г. на Министерски съвет на Република България за обявяване на ядрени
блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй” за съоръжения за управление на РАО и предоставянето им за управление
на ДП РАО, всички дейности по ИЕЯС на блокове 1÷4 и ядрени съоръжения, окончателно спрени за
извеждане от експлоатация, преминават за изпълнение и управление към ДП РАО.
Към 31 декември 2019 г. съвместно с ДП РАО е предприето необходимото за обявяване обект на незавършено
строителство „Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди РАО с голям коефициент на намаляване
на обема” за съоръжение за управление на РАО и други активи в процес на придобиване по стартирани
проекти за изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения за частна
държавна собственост и предоставянето им за управление на ДП РАО.
Балансовата стойност на активите и пасивите, предназначение за разпределение към собствениците и които
следва се прехвърлят към ДП РАО, могат да бъдат представени, както следва:
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31 декември 2019 г.
хил. лв.
Активи
Земи и сгради
Машини, съоръжения и оборудване
Разходи за придобиване
Общо активи
Пасиви
Задържани суми по договор за строителство
Финансирания
Общо пасиви

1 069
8 667
47 541
57 277
2 170
43 709
45 879

Към 31.12.2019 г. няма активи и пасиви, които да са били разпределени към собствениците и няма генерирани
парични потоци. Ръководството на Групата очаква активите и пасивите да бъдат предадени през 2020 г.
Мини Марица – Изток ЕАД
Ангажименти по концесионен договор
Съгласно сключен концесионен договор за разработване и добив на въглища, Дружеството се задължава да
заделя парични средства в полза на Министерството на енергетиката, които могат да бъдат използвани
единствено за целта, за която са предназначени (видовете работи за окончателното напускане на
концесионната площ) и след изрично разрешение на Министерството на енергетиката. С писмо изх. №Е-26М-258/25.06.2018 г. е съгласуван нов актуализиран схематичен проект за напускане на концесионната площ
с обща стойност за окончателно напускане 169,291 хил. лв. Съгласно този проект Дружеството следва да
внася ежегодно в доверителни сметки сума в размер на 4,385 хил. лв. Сумата е одобрена от Министерството
на енергетиката, като през октомври 2019 година е сключен анекс. В началото на 2020 година Дружеството
планира в графика си за възлагане на поръчки процедура по откриване и обслужване на доверителни сметки
за набиране на сумите за напускане. Към 31 декември 2019 г. Групата няма заделени средства в доверителна
гаранционна сметка и не е издала банкова гаранция, в полза на концедента , обезпечаваща дейностите по
договора.
40.5. Застраховки
АЕЦ Козлодуй ЕАД и дъщерните му дружества
Законът за безопасно използване на ядрената енергия определя лимит на отговорността на експлоатиращия
за вреди от ядрени аварии. Законът ограничава отговорността на експлоатиращия до 96,000 хил. лв. за всяка
авария. Съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда експлоатиращият е длъжен
да поддържа застраховка или друга финансова гаранция за ядрена вреда за периода на експлоатация на
ядрената инсталация. Дружеството е сключило застрахователна полица, покриваща лимитите,
регламентирани със закон. Договорът за застраховка с Български национален застрахователен пул е сключен
на 27 юли 2017 г. и е с едногодишен период на покритие от 1 август 2017 г. до 1 август 2018 г.
Застрахователната сума е в размер на 794 хил. лв., от която 779 хил. лв. застрахователна премия и 15 хил. лв.
данък върху премията. На 31 юли 2018 г. е сключен нов договор с едногодишен период на покритие от 1
август 2018 г. до 1 август 2019 г. Застрахователната сума е в размер на 794 хил. лв., от която 779 хил. лв. е
застрахователната премия и 15 хил. лв. данък върху премията. Дружеството има сключена имуществена
застраховка „Индустриален пожар” с период на покритие от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г. За
периода 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. застрахователната сума е в размер на 15,369 хил. лв. (7,858
хил. евро).
40.6. Гаранции
АЕЦ Козлодуй ЕАД и дъщерните му дружества
В полза на Групата са открити банкови гаранции и парични обезпечения в размер на 95,977 хил. лв. към 31
декември 2019 г. (31 декември 2018 г.: 87,508 хил. лв.).
Към 31 декември 2019 г. Дружеството е предоставило следните гаранции и обезпечения:
–
Гаранционно обезпечение по договор за организиран борсов пазар (парична гаранция) – 3
200 хил. лв.;
–
Гаранционно обезпечение за осигуряване на финансов лимит при иницииране на търг ЦПДД
на ел. енергия (парична гаранция) - 350 хил. лв.;
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–
–
–
–
–
–
–

Гаранционно обезпечение за осигуряване на финансов лимит за участие на БНЕБ сегмент
ЦПДД в размер на 1,498 хил. лв.;
Гаранция за сключване на сделки за търговия с ел. енергия (парична гаранция) - 75 хил. лв.;
Гаранционно обезпечение за участие на борсовия пазар на ел. енергия (парична гаранция) 50 хил. лв.
Гаранционни задължения към обществото, за търговия с ел. енергия (парична гаранция) - 566
хил. лв.
Гаранционно обезпечение по договор за балансиране (парична гаранция) - 326 хил. лв.
Гаранционно обезпечение по договор за достъп и пренос на ел. енергия (парична гаранция) 7 хил. лв.
Гаранционно обезпечение за осигуряване на финансов лимит за обезпечаване на сделки 5,500
хил. лв.

Булгартрансгаз ЕАД
В полза на Групата са издадени банкови гаранции от трети страни на стойност 89,508 хил. лв.
На 01.07.2019 г. в полза на Групата е издадена корпоративна гаранция по договор за резервиране на капацитет
на стойност 1,085,313 хил. лв. от чуждестранно юридическо лице.
Национална електрическа компания ЕАД
Салдото на издадените банкови гаранции по нареждане на НЕК ЕАД в полза на други дружества /трети лица/
към 31 декември 2019 г . е в размер на 225 хил. лв., в т. ч. към свързани лица от групата на БЕХ -ЕСО ЕАД в
размер на 100 хил. лв. и към други свързани лица - Българска независима енергийна борса в размер на 125
хил. лв. Към 31 декември 2018 г. е в размер на 225 хил. лв., в т.ч. към свързани лица ЕСО ЕАД в размер 100
хил. лв. и към Българска независима енергийна борса в размер на 125 хил. лв.
40.7. Запис на заповед
Национална електрическа компания ЕАД
Към 31 декември 2019 г. НЕК ЕАД е издал записи на заповед по инвестиционни проекти в полза на банките,
предоставящи кредити по договорите за изграждане на тези обекти, и други проекти в общ размер на 190,855
хил.лв., в т. ч. към свързани лица КонтурГлобал Марица Изток 3 в размер на 108,316 хил. лв. към ЕСО ЕАД
в размер на 110 хил. лв. и към Българска независима енергийна борса в размер на 137 хил. лв. Към 31 декември
2018 г. НЕК ЕАД е издал записи на заповед по инвестиционни проекти в полза на банките, предоставящи
кредити по договорите за изграждане на тези обекти, и други проекти в общ размер на 368,294 хил. лв., в т.ч.
към свързани лица КонтурГлобал Марица Изток 3 в размер на 90,172 хил. лв. към ЕСО ЕАД в размер 110
хил. лв. и към Българска независима енергийна борса в размер на 137 хил. лв.
40. Събития след края на отчетния период
Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития след датата на отчетния период
до датата на одобрение на финансовия отчет за публикуване, с изключение на следните:
Български Енергиен Холдинг ЕАД
Обявено извънредно положение за ограничаване на разпространението на короновирус COVID-19
В края на 2019 г. за първи път се появиха новини от Китай за COVID-19 (Коронавирус), когато ограничен
брой случаи на неизвестен вирус бяха докладвани на Световната здравна организация. През първите няколко
месеца на 2020 г. вирусът се разпространи в световен мащаб и отрицателното му въздействие набра скорост.
На 11 март 2020 г., след като са били регистрирани случаи на заразени с новия щам на коронавируса в 114
държави, Световната здравна организация обяви епидемията от COVID-19 за пандемия. На 13 март 2020 г. по
искане на правителството Народното събрание обяви извънредно положение в България заради коронавируса.
Към датата на издаване на настоящия финансов отчет енергийният сектор, като част от секторите за
комунални услуги, е по-слабо засегнат в сравнение с други сектори като търговията на дребно и туризма.
Въпреки това отчитаме възможността за възникване на пазарен риск. Продължителният период на понижена
икономическа активност вероятно ще се отрази в посока на по-ниско търсене на електроенергия и природен
газ и на по-висока нестабилност на цените на едро. Евентуален спад на потреблението на ел. енергия и
природен газ и свиване на приходите и печалбите на дъщерните дружества, може да доведе до
преразглеждане на корпоративната стратегия по отношение на инвестиционната дейност, както и до
оптимизиране на разходите.
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Ръководството на Дружеството счита, че COVID-19 към датата на издаване на финансовия отчет има
ограничен неблагоприятен ефект върху финансовото състояние и ликвидността на БЕХ ЕАД и дружествата
от неговата структура.
Остойностяването на съществуващите рискове е трудно приложимо към датата на издаване на финансовия
отчет. За предоставянето на по-точна и по-подробна информация за влиянието на COVID-19 върху
търговската и финансова дейност БЕХ ЕАД и групата на БЕХ е необходимо първо всяко дружество от групата
да направи оценка на актуалното и потенциално въздействие на COVID-19 върху неговата дейност.
Капитализиране на задължения на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
На 9 март 2020 г. в Търговския регистър е вписано увеличение на капитала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.
Увеличава капитала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД по реда на чл. 193 от Търговския закон чрез непарична
вноска (апорт), представляваща задължения на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД към „Български Енергиен
Холдинг” ЕАД в размер на 597,955,260.00 лв., произтичащи от следните договори:
•
Договор за заем №39-2015/25.05.2015 г. – дължими суми в размер на 1,366,961.42 лв.;
•
Договор за заем №62-2016/10.06.2016 г. – дължими суми в размер на 2,977,265.97 лв.;
•
Договор за заем №74-2016/12.08.2016 г. - дължими суми в размер на 1,655,279.57 лв.;
•
Договор за заем №87-2016/24.11.2016 г. - дължими суми в размер на 2,188,817.95 лв.;
•
Договор за заем №28-2017/27.04.2017 г. - дължими суми в размер на 4,324,873.10 лв.;
•
Договор за заем №7-2018/12.02.2018 г. - дължими суми в размер на 6,305,502.64 лв.;
•
Договор за заем №51-2018/29.05.2018 г. - дължими суми в размер на 75,231,934.79 лв.;
•
Договор за заем №12-2019/10.01.2019 г. – дължими суми в размер на 492,425,546.89 лв.;
•
Споразумение №86/29.06.2009 г. – дължими суми в размер на 514,907.15 лв.;
•
Договор за покупко-продажба на квоти №31-2018/15.04.2018 г. – дължими суми в размер на
10,964,170.52 лв.
Увеличаването на капитала да се извърши чрез издаване на нова емисия акции в размер на 59,795,526 броя
обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всяка една,
като цялата емисия е записана и придобита от „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.
Капитализирането за задълженията е в изпълнение на Решение на 44-то Народно събрание на Република
България от 31 януари 2020 г. (обн., ДВ бр.11 от 7.02.2020 г.), съгласно което Министерски съвет чрез
министъра на енергетиката в срок до 29.02.2020 г. следва да предприеме всички необходими мерки за
нормалното функциониране на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в това число и чрез увеличаване на капитала на
дружеството от страна на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, с цел гарантиране на енергийната сигурност
на страната като елемент от националната сигурност, независимо от становището на Европейската комисия
по този въпрос.
Споразумение с „Топлофикация София” ЕАД
С решение по т. І. 1. от Протокол №7-2020/18.02.2020 г. Съветът на директорите на „Български Енергиен
Холдинг” ЕАД е одобрил сключване на споразумение с „Топлофикация София” ЕАД за прихващане на
взаимни насрещни парични задължения и разсрочване на задължения на „Топлофикация София” ЕАД към
„Български Енергиен Холдинг” ЕАД във връзка с решения на ВКС и САС по подадени искови молби от страна
на холдинга. „Български Енергиен Холдинг” ЕАД дължи на „Топлофикация София” ЕАД съдебно-деловодни
разноски в размер на 769,012.63 лв., а „Топлофикация София” ЕАД дължи на „Български Енергиен Холдинг”
ЕАД суми по т.д. 1201/2015 г. по описа на СГС, както следва:
•
2,972,125.92 лв. - главница;
•
Законна лихва върху главницата, считано от 27.02.2015 г. - датата на предявяване на исковата молба
в съда до окончателното й погасяване – към 31 декември 2019 г. задължението е в размер на 1,461,026.12 лв.;
•
366,396 лв. - договорна лихва за забава за периода от 27.02.2012 г. до 27.02.2015 г.;
•
569,255.68 лв. – съдебно-деловодни разноски за трите съдебни инстанции.
Със споразумението „Топлофикация София” ЕАД се задължава да заплати остатъка от задължението след
извършване на прихващане на взаимни насрещни парични задължения за периода от 1 януари 2020 г. до 30
юни 2020 г. на месечни вноски съгласно Погасителен план. Лихвеният процент за периода е 10% (законна
лихва).
Споразумението е подписано от страна на „Топлофикация София” ЕАД и ще бъде подписано от „Български
Енергиен Холдинг” ЕАД след получаване на разрешение от Министъра на енергетиката в качеството му на
принципал, упражняващ правата на Държавата като едноличен собственик на капитала на „Български
Енергиен Холдинг” ЕАД. За м. януари 2020 г. и м. февруари 2020 г. „Топлофикация София” ЕАД е извършило
плащане на дължимите по споразумението вноски.
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Издадена гаранция в полза на „Булгаргаз” ЕАД относно участие в обвързваща фаза на процедурата по
пазарен тест за резервиране на капацитет
С решение №6 от 8 януари 2020 г. на Министерски съвет на Република България е определено участие на
„Булгаргаз” ЕАД в обвързваща фаза на на процедура по пазарен тест за резервиране на капацитет от
терминала за втечнен природен газ до Александруполис, като „Булгаргаз” ЕАД резервира капацитет до
5,300,000 MWh/година, но не по-малко от 3,180,000 MWh/година, за период от 3 до 5 години. С решение по
т. 1 от Протокол №14-2020/10.03.2020 г. Съветът на директорите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е
одобрил предоставяне на корпоративна гаранция от компанията-майка „Български Енергиен Холдинг” ЕАД
в размер на 290,410.96 евро и срок на валидност до 10 март 2021 г. в полза на „Булгаргаз” ЕАД във връзка с
участие във Фаза Офериране на Пазарния тест. Решението е одобрено с Протокол №Е-РД-21-7/10.03.2020 г.
на Министъра на енергетиката.
Национална електрическа компания ЕАД
На 19 февруари 2020 г. е постановено решение на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено
първоинстанционното решение на Софийски градски съд за уважаване на предявените искове от Мечел
Карбон АГ срещу НЕК ЕАД за главница в размер на 5,145 хил. лв., лихви за забава върху главницата и съдебни
разноски.
Решението на Софийски апелативен съд е обжалвано от НЕК ЕАД пред Върховен касационен съд. Предвид
внесено обезпечение от НЕК ЕАД по сметка на ВКС изпълнението на въззивното решение е спряно.
На 27 февруари 2020 г. е приключило съдебно производство по иск на НЕК ЕАД срещу Топлофикация София
ЕАД, с което претенциите са уважени. Топлофикация София ЕАД следва да заплати на НЕК ЕАД присъдената
главница в размер на 13,081 хил. лв. заедно със законната лихва върху нея от 22.10.2015 г. до окончателното
изплащане и разноски по делото.
Булгаргаз ЕАД
Смяна на пункта на доставка
На 30.12.2019 г., между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром експорт“ се сключи допълнително споразумение
към Договора за доставка на природен газ от 15.11.2012 г.
С подписването на допълнението се променя пункта на доставка - от „Исакча” и „Негру-Вода“ на „Странджа
2/ Малкочлар” (пункт за предаване – приемане на газа „Странджа 2“), считано от 01.01.2020 г.
В тази връзка, технологичното звено в Република Румъния е заличено, считано от 01.01.2020 г.
Изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ), приет на 25.09.2019 г. от
Народното събрание и обн. в ДВ, бр. 79 от 2019 г., се създава организиран борсов пазар на природен газ,
регламентира се функционирането му и ролята на пазарните участници в него.
От 01.12.2019 г. се създава ново задължение за „Булгаргаз“ ЕАД ежегодно да предлага за продажба на
организирания борсов пазар на определени количества природен газ съобразно програма за освобождаване,
уредена в чл. 176а ЗЕ. При освобождаването следва да се спазват следните условия:

1)

провеждане на до два търга за освобождаване с цел гарантиране сигурността на доставките за
страната, като количествата са предназначени за крайни снабдители или клиенти, присъединени
към българската газопреносна система. Освободените количества се закупуват директно или чрез
търговец на природен газ;

2)

в търговете не може да участват свързани с обществения доставчик лица;

3)

за освободените и незакупени количества на двата търга се провеждат последващи търгове с
покачване на цената, като количествата могат да бъдат предназначени за клиенти в и/или извън
страната.

4)

общественият доставчик има право да се разпореди с неизкупените след последния проведен търг
количества.

5)

началната цена на търговете за освобождаване следва да бъде съобразена в пълна степен с
разпоредбата на чл.176а, ал.3, т.2 ЗЕ - да включва всички разходи на „Булгаргаз“ ЕАД за
осигуряването на природния газ до виртуална търговска точка („ВТТ“).
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По отношение на доставката на природен газ на организирания борсов пазар по Програмата за освобождаване
на природен газ, „Булгаргаз“ ЕАД прилага условията на Споразумението за изпълнение на програма за
освобождаване на природен газ, одобрено от КЕВР на 29.11.2019 г.
С изменението на чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ), внесено със Закон за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ), обн. в ДВ, бр. 79 от 2019 г., съществено се стеснява кръгът
на лицата, на които „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на регулирана цена. Промяната влиза в сила,
считано от 01.01.2020 г., като „Булгаргаз“ ЕАД, в качеството си на обществен доставчик, продава природен
газ по регулирани цени само на:

(i)

крайните снабдители на природен газ;

(ii)

лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

От регулирания пазар отпадат всички останали пряко присъединени към газопреносната мрежа
клиенти.
За 2020 г., „Булгаргаз“ ЕАД, като Обществен доставчик, има сключени договори за доставка на природен газ
на регулирани цени на клиенти, присъединени към газопреносна мрежа, които не са лицензианти за дейности
по производство и пренос на топлинна енергия или съответно крайни снабдители (“Договори“). Договорите
са сключени преди влизането в сила на ЗИД на ЗЕ.
Принципното положение, съгласно българското право е, че законите, включително техните изменения и
допълнения, нямат обратно действие, т.е. действат само занапред. Липсата на изричен текст в преходните и
заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЕ, касаещ вече сключените договори с клиенти, които след влизане
в сила на ЗИД на ЗЕ, не попадат в кръга на лицата по чл. 30, ал. 1, т. 7 ЗЕ, обуславя извода, че тези договори
запазват своето действие и занапред.
Допустимо е цената да е определяема, включително чрез рефериране към предлаганата от „Булгаргаз“ ЕАД
за утвърждаване от КЕВР цена за обществена доставка.
С оглед осигуряване на равнопоставеност между клиентите на дружеството, „Булгаргаз“ ЕАД прилага единен
подход при образуване на цените, по които доставя природен газ на регулирания пазар и съответно цените по
Договорите, които първоначално са сключени при условията на регулирани цени, а след влизането в сила на
ЗИД ЗЕ следва да се изпълняват при свободно договорени цени.
За да се осигури плавен преход и в максимална степен да бъдат защитени интересите на двете страни,
„Булгаргаз“ ЕАД предложи на своите клиенти образуването на продажните цени по Договорите да се извърши
съгласно разпоредбите на Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (Наредба/та).
Предоговаряне на доставната цена на природния газ
На 2 Март 2020 г. „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром Eкспорт” подписаха Допълнение към Договора за
доставка на природен газ. Допълнението урежда новия начин на ценообразуване и възстановяването на
надплатени суми от „Булгаргаз” ЕАД за периода 05.08.2019 г. – 29.02.2020 г. Новата ценова формула се
прилага, считано от 05.08.2019 г. – датата на първото искане на „Булгаргаз” ЕАД за преразглеждане на цената.
Подписаното Допълнение ще окаже ефект, както върху себестойността на доставения газ, чрез намаляване на
доставната цена, така и върху отчетените приходи от продажби, чрез намаляване на продажната цена, за
посочения период.
Народното събрание прие Закон за допълнение на Закона за енергетиката във връзка с възстановяване на
средства от „Булгаргаз“ ЕАД на клиенти на дружеството за периода 05.08.2019 г. – 31.03.2020 г. Законът е
обнародван на 24.04.2020 г. в Държавен вестник бр. 38 и ще окаже съществен ефект върху финансовите отчети
на Дружеството. Приетото допълнение на Закона за енергетиката по отношение на „Булгаргаз“ ЕАД
предвижда:
•
В изпълнение на Закона за допълнение на Закона за енергетиката във връзка с възстановяване на суми
на клиенти от „Булгаргаз“ ЕАД по договорите за доставка на природен газ, КЕВР следва в срок до 24.05.2020
г. да приеме решение за утвърждаване на цените на природен газ за всеки месец от периода 05.08.2019 г. –
31.03.2020 г. Утвърдената продажна цена взема предвид новото ценообразуване съгласно Допълнението;
•
В срок до 20 дни от приемането на съответните решения на КЕВР, „Булгаргаз“ ЕАД изчислява сумите
за възстановяване на клиентите по договори за доставка на природен газ като разлика между сумите,
заплатени за доставените количества, по цените, утвърдени с решенията на Комисията за енергийно и водно
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регулиране до влизането в сила на ЗД ЗЕ, и по цените, утвърдени със съответните нови решения на КЕВР и
да сключи споразумение с клиентите на дружеството за възстановяването им;
•

„Булгаргаз“ ЕАД следва да възстанови сумите в 14-дневен срок от сключването на Споразумението.

Към датата на одобрение на консолидирания финансов отчет, КЕВР не е приела решение за утвърждаване на
цените на природен газ за всеки месец от периода 05.08.2019 г. – 31.12.2019 г.
По предварителна оценка, общата сума подлежаща за възстановяване от „Булгаргаз“ ЕАД на клиентите на
дружеството за периода 05.08.2019 г. – 31.12.2019 г. възлиза в приблизителен размер на 102,041 хил. лева.
Намалението на цената на газа и намалението на приходите от клиенти следва да бъдат отчетени в един и
същи период. В тази връзка, следва Групата да признае задължението към клиентите и да си начисли разход
за провизии, съгласно изискванията на МСС 37 за да отчете намалението на цената на придобиване на газа в
2019 г.
Сумата е призната в консолидирания финансов отчет като коригиращо събитие.
Мини Марица-изток ЕАД
През януари 2020 г. с Брикел ЕАД е сключено Допълнително споразумениe към Договор №2-2015/09.09.2015
г. за доставка на лигнитни въглища. Споразумението е в сила от 01.01.2020 г., като с него се удължава срока
на действие на Договора от 01.01.2020 до 31.12.2020 г. и се договарят количества лигнитни въглища, които
ММИ ще доставя на Брикел ЕАД през този период.
Булгартрансгаз ЕАД
Съгласно решение на Министерски съвет от 08.01.2020 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД следва да придобие
акционерно участие в „Газтрейд“ С.А. в размер на 20% от капитала му. Придобиването му е предвидено да се
осъществи при същите цени и условия на плащане, предвидени в сключеното Споразумение за продажба и
закупуване от „ДЕПА S.A.“ на 20% от капитала на „Газтрейд“ С.А. Към датата на изготвяне на
консолидирания финансов отчет няма подписано споразумение за покупко-продажба на акции от капитала на
„Газтрейд“ С.А между продавача госпожа Елени – Асимина Копелузи и „Булгартрансгаз“ ЕАД.
На 02.03.2020 г. между ООО „Газпром“ и Булгаргаз“ ЕАД е подписано споразумение с което е предоговорена
цената на природния газ за българския пазар. Очакванията на Групата са това споразумение да се отрази на
цената за балансиране на природния газ на „Булгартрансгаз“ ЕАД след приемане на съответните мерки и
законадателни промени. Към датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет няма официално
обявено решение от компетентния регулаторен орган относно промяната в цената. Ръководството на Групата
не ев състояние да прогнозира очаквания количествен ефект.
На 26.02.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е завел искови молби към двама свои клиенти за неизплатени
задължения, както следва:
✓ дело №458 по описа на Софийски градски съд в размер на 1,372 хил. лв. главница, както и на
дължимите неустойки към нея;
✓ дело №457 по описа на Софийски градски съд в размер на 966 хил. лв. главница, както и на
дължимите неустойки към нея.
Енергиен системен оператор ЕАД
Във връзка с депозирана на 22.03.2017 г. искова молба от „Топлофикация Русе“ ЕАД срещу ЕСО ЕАД е
образувано т.д. №1057/2017 г., ТО, VI – 14 състав по описа на СГС, с искане за осъждане на ответното
дружество да заплати следните суми:
- 916,263.11 лева, представляваща остатък от неплатена цена по фактури с № 1000001608 от 31.01.2017
г. и №1000001607 от 31.01.2017 г., ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното
плащане;
- 2,510.31 лева – обезщетение за забавено плащане за периода 21.02.2017 г. до предявяването на иска;
- съдебно-деловодни разноски.
С решение №424/26.02.2019 г., постановено по т.д. №1057/2017 г., СГС осъжда ЕСО ЕАД да заплати на
„Топлофикация Русе“ ЕАД следните суми:
- 916,263.11 лева – главница, на основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД във връзка с чл. 327, ал.1 от ТЗ – цена
на продадена активна енергия за м. януари по договор за продажба на студен резерв №DDE –
009/18.07.2016 г.;
- 305.42 лева – лихва за забава върху главницата за периода 21.02.2017 г. до 22.03.2017 г.;
- 39,575.74 лева – съдебно-деловодни разноски.
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С диспозитива на съдебното решение е уважен главният иск, както и претенциите за мораторна лихва и
съдебни разноски. В съдебното решение липсва произнасяне по искането за законна лихва върху главницата
от датата на депозиране на исковата молба - 22.03.2017 г. до датата на окончателното плащане.
По повод въззивна жалба, депозирана от страна на ЕСО ЕАД срещу решението на първоинстанционния съд,
е образувано т.д. №2581/2018 г., ТО, 13 състав по описа на Апелативен съд – София. С решение
№1440/14.06.2019 г., Апелативен съд - София потвърждава решението на първа инстанция.
Общият размер на сумите, на които ЕСО ЕАД е осъдено, е заплатен на „Топлофикация Русе“ ЕАД на
25.06.2019 г.
Доколкото с диспозитива на съдебното решение е уважен главният иск, претенциите за мораторна лихва и
съдебни разноски, но не и претенцията за законната лихва върху главницата от датата на депозиране
(22.03.2017 г.) на исковата молба до датата на окончателното плащане (25.06.2019 г.), то от страна на
„Топлофикация Русе“ ЕАД е депозирана искова на 28.11.2019 г., с която се цели в отделно производство да
се установи дължимостта на претендираната законна лихва в размер на 209,722.45 лв. На основание
претенцията на „Топлофикация Русе“ ЕАД към ЕСО ЕАД, е образувано т.д. №2547/2019 г., ТО, VI – 2 състав
по описа на Софийски градски съд.
С протокол №4/24.01.2020 г. от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД, е взето решение за сключване
на съдебна спогодба по цитираното дело при следните условия:
1. ЕСО ЕАД да заплати на „Топлофикация - Русе“ ЕАД сумата от 209,722.45 лв., претендирана
главница по образуваното т.д. №2547/2019 г., ТО, VI – 2 състав по описа на СГС, в срок до седем
работни дни, считано от датата на влизане в сила на определението на Софийски градски съд за
прекратяване на производството по т.д. №2547/2019 г., ТО, VI – 2 състав поради постигане на спогодба;
2. „Топлофикация Русе“ ЕАД няма други претенции към ЕСО ЕАД, освен сумата по предходната
точка, в това число няма претенции за други съдебно-деловодни разноски (държавна такса, адвокатско
възнаграждение и др.) по образуваното т.д. №2547/2019 г., ТО, VI – 2 състав по описа на СГС.
Решението на Управителния съвет на ЕСО ЕАД е потвърдено с решение на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД по
протокол №4/24.01.2020 г.
На 21.02.2020 г. се проведе открито съдебно заседание, на което съдебната спогодба се одобри от съда и
производството по търговското дело, се прекрати и е налично влязло в сила определение на 29.02.2020 г.
Към 31.12.2019 г. за претендираната сума от 209,722.45 лв. е начислена провизия за сметка на текущия
финансов резултат. След влизане в сила на определението, сумата е платена на „Топлофикация Русе“ ЕАД на
10.03.2020 г.
41. Одобрение на консолидирания финансов отчет
Консолидираният финансов отчет към 31 декември 2019 г. (включително сравнителната информация) е
одобрен и приет от Съвета на директорите на БЕХ ЕАД на 11 май 2020 г.
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