КРАТЪК АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
НА БЕХ ЕАД КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 г.
Анализът на финансовото състояние на БЕХ ЕАД е изготвен на база междинен съкратен
индивидуален финансов отчет към 30.09.2021 г. Основните резултати от дейността на БЕХ
ЕАД са следните:
I. Финансов резултат преди данъчно облагане
Ключови показатели
(хил.лв.,%)
Приходи
Разходи за дейността

30.09.2021 30.09.2020 Изменение
отчет
отчет
09'21/09'20
762,908
168,942
593,967

Изменение
09'21/09'20
351.6%

(без амортизации, обезценка и финансови
приходи/разходи)

(6,054)

(6,104)

50

0.8%

Начислена/реинтегрирана обезценка
- Амортизация
EBITDA
EBIT
- (Разход)/приход от данък върху
доходите
Финансови приходи
Финансови разходи
Печалба преди данъци (EBT)
EBIT марж (%)
EBITDA марж (%)

(60,659)
(343)
696,195
695,852

(47,831)
(366)
115,007
114,641

(12,828)
23
581,189
581,212

(26.8%)
6.3%
505.4%
507.0%

3,931

2,924

1,007

34.4%

98,586
(71,602)
722,836
91.2%
91.3%

99,369
(74,987)
139,023
67.9%
68.1%

(783)
3,385
583,814

(0.8%)
4.5%
419.9%
256.9%
258.4%

Както се вижда от приложената таблица, към 30.09.2021 г. БЕХ ЕАД отчита печалба преди
данъци (EBT) в размер на 722,836 хил. лв., което представлява ръст от 583,814 хил. лв.,
или (419.9%) спрямо съпоставимия период на 2020 г., когато тя е в размер на 139,023 хил.
лв.
Основната причина за увеличението на финансовия резултат на холдинга към 30.09.2021
г. на годишна база е ръстът на приходите от дивиденти и съучастия с 593,879 хил. лв.
Отчетеният ръст е в резултат от начисление на допълнителни дивиденти през 2021 г. от
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД в полза на БЕХ ЕАД в общ размер на 470,000 хил. лв., както и в
резултат от начислените приходи от дивидент дължими върху финансовия резултат на
„Булгартрансгаз“ ЕАД за 2019 г. и 2020 г . в общ размер на 79,601 хил. лв.
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1. Оперативни приходи
Ключови показатели
(хил.лв.,%)
Приходи
_ - от дивиденти
- продажби на квоти за емисии на
парникови газове
- приходи от холдингови споразумения
- от други

30.09.2021 30.09.2020 Изменение
отчет
отчет
09'21/09'20
762,908
168,942
593,967
762,190
168,311
593,879

Изменение
09'21/09'20
351.6%
352.8%

72

29

43

146.6%

603
43

571
31

32
13

5.6%
41.3%

Отчетените приходи от дейността на БЕХ ЕАД през разглеждания период са в размер на
762,908 хил. лв., което представлява увеличение в размер на 593,967 хил. лв. (352.8%)
спрямо съпоставимия период година по-рано. Видно от таблицата, основна причина за
този ръст са приходите от дивидентни отчисления от печалбите на дъщерните дружества,
които са основният източник на приходи за холдинга предвид спецификата на дейността
му. Изменението на приходите от дейността е в резултат на:
➢ Увеличение на приходите от дивидент и съучастия
Начислени приходи от дивидент /
съучастия
"Булгартрансгаз" ЕАД
ЕСО ЕАД
"Булгаргаз" ЕАД
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
"Мини Марица Изток" ЕАД
Общо дивидент от дъщерните
дружества
ЗАД "Енергия"
Трансгаз С.А. Румъния
Балкангаз 2000 АД
Общо приходи от дивидент и
съучастия

30.09.2021 30.09.2020 Изменение
отчет
отчет
09'21/2020
79,601
0
79,601
60,368
5,778
54,590
14,275
0
14,275
607,905
162,446
445,459
0
28
(28)

Изменение
09'21/2020
100.0%
944.8%
100.0%
274.2%
(100.0%)

762,149

168,252

593,897

353.0%

22
19
-

17
38
4

5
(19)
(4)

25.9%
(49.7%)
(100.0%)

762,190

168,311

593,879

352.8%

Съгласно Разпореждане №1 от 28.04.2021 г. на Министерски съвет на Република България
за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни
предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала, дивидентът, който се
дължи за финансовата 2020 г., след приспадане на отчисленията за Фонд „Резервен“, е
определен в размер на до 50% от печалбата за годината.
В структурата на приходите от дивиденти се наблюдават следните изменения:
i)

ръст от 79,601 хил. лв. в приходите от дивидент от „Булгартрансгаз“ ЕАД в
резултат от начисляването им за последни две години – 2019 г. и 2020 г. в
следствие на интензивните инвестиционни дейности, които дружеството
извърши във връзка с изграждането и разширението на нова газопреносна
инфраструктура на територията на страната.

ii)

в резултат от отчетения положителен нетен финансов резултат за 2020 г. в
размер на 50,735 хил. лв., от ЕСО ЕАД са отчетени приходи от дивидент в
размер на 25,368 хил. лв. Освен това, влияние върху размера на приходите от
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дивидент оказа и определения допълнителен дивидент от ЕСО ЕАД на стойност
50,000 хил. лв., който в последствие бе намален на 35,000 хил. лв., отчитайки
финансовото състояние на дружеството, със срок за изплащане до 30.06.2026 г.
iii)

увеличение в приходите от дивидент от „Булгаргаз“ ЕАД в резултат от
отчетения нетен финансов резултат от „Булгаргаз“ ЕАД за 2020 г. в размер на
39,657 хил. лв., чрез който бе отчетен приход от дивидент в полза на БЕХ ЕАД
в размер на 14,275 хил. лв. след приспадане на средства за фонд „Резервен“ и
покриване на загуби от предходни години. Въпреки намалените доставки на
природен газ към своите клиенти през 2020 г. в резултат от продължаващата
COVID-19 криза, дружеството отчете положителен марж между
среднопретеглената продажна цена и среднопретеглената доставна цена на
природния газ. С оглед на подписаното допълнение към договора за доставка
на природен газ с ООО „Газпром Експорт“ в началото на 2020 г., с което бяха
уредени нов начин на ценообразуване и възстановяване на надплатените суми
от „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на газ за периода на преговорите между
страните, дружеството възстанови през 2020 г. сума в приблизителен размер на
201.7 млн. лв. с ДДС на своите клиенти в резултат от ретроактивното прилагане
на новия ценови механизъм.

iv)

ръст на приходите от дивидент от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД (АЕЦ) с 445,459 хил.
лв. спрямо размера им през 2020 г. Основната причина за това са двата
извънредни дивидента, който бяха отчислени в полза на БЕХ ЕАД през 2021 г.
в общ размер на 470 млн. лв. От друга страна, към 31.12.2020 г. дружеството
отчете намаление на нетния финансов резултат с 49,083 хил. лв. през 2020 г.
спрямо предходната година, което респективно доведе и до по-малък размер на
прихода от дивидент от печалбата от предходна година (редовен дивидент).
Основната причина за по-слабото представяне на АЕЦ през 2020 г. е спадът на
приходите от продажби на борсов пазар. В следствие от извънредната
обстановка, предизвикана от разпространението на вируса COVID-19,
структурата на продажбите на борсов пазар значително се промени.
Продажбите на централизиран пазар за дългосрочни договори (ЦПДД) се свиха
значително на годишна база, а съществени обеми от отказаните дългосрочни
договори бяха реализирани на пазарен сегмент „ден напред“ (ПДН) по доста пониски цени. През 2020 г. приходите от продадена електроенергия на борсов
пазар отчетоха намаление с 92.8 млн. лв. на годишна база, докато оперативните
разходи на дружеството останаха почти без промяна в сравнение с разходите
през 2019 г., което логично доведе и до спад в резултатите на АЕЦ, както на
оперативно, така и на нетно ниво.

v)

Намаление на приходите от дивидент от „Мини Марица-изток“ ЕАД (ММИ) в
сравнение с 2020 г. поради отчетения отрицателен нетен финансов резултат на
„Мини Марица-изток“ ЕАД (ММИ) за 2020 г. Загубата в размер на 32,1 хил. лв.
се дължи основно на намаления добив и съответните по-ниски приходи от
реализация, които дружеството отчете през 2020 г.
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➢ увеличение на приходите от продажби на квоти за емисии на парникови газове
През 2021 г. между БЕХ ЕАД и ТЕЦ 2 бе сключен рамков договор за покупко-продажба
на квоти за емисии на парникови газове с цел обезпечаване на производствената дейност
на централата за 2021 г. във връзка с решение на 44-тото Народно събрание за недопускане
в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на
производствения капацитет на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.
С оглед значимата волатилност на цените на квоти за парникови газове и с цел хеджиране
на риска, в резултат от ценовата им динамика, БЕХ ЕАД стартира процедура по
закупуване на необходимите квоти за въглеродни емисии посредством текуща търговия
от спот пазара в комбинация със сключване на форуърдни договори с доставка до края на
2021 г. В резултат от извършената търговия и прехвърлените количества квоти по
партидата на централата в Националния регистър, към 30.09.2021 г. са отчетени приходи
в размер на 72 хил. лв. За сравнение, през 2020 г. отчетените приходи са 29 хил. лв. с оглед
сключения договор за покупко-продажба между БЕХ ЕАД и ТЕЦ 2, съгласно който
холдингът прехвърли 7,255,000 тона европейски квоти за емисии на парникови газове от
вида „EUA“ за емитираните от централата през календарната 2019 г. парникови газове.
➢ увеличение на приходите от холдингови споразумения
Приходите, свързани с предоставените услуги от БЕХ ЕАД по управление на дъщерните
дружества чрез сключените с тях холдингови споразумения към 30.09.2021 г., са в размер
на 603 хил. лв., или с 32 хил. лв. (5.6%) повече в сравнение с отчетените към 30.09.2020 г.
(571 хил. лв.). Основна причина за наблюдавания ръст към 30.09.2021 г. е постепенното
възстановяване на обема на процедурите за избор на услуги от дъщерните дружества в
сравнение със съпоставимия период на 2020 г. Съответно, приходите от услуги от страна
на холдинга, които се предоставят на дъщерните дружества в областта на финансовото
управление, управлението на проекти, корпоративно управление и бизнес планиране,
правни и регулаторни въпроси, връзки с обществеността и комуникацията отчетоха
увеличение.
➢ увеличение в реализираните други приходи
Основната причина за ръста е в начислените приходи от лихви за забава по предоставени
от БЕХ ЕАД кредити, съгласно холдингово споразумение с ТЕЦ 2, задължението по което
централата не е обслужило към 30.09.2021 г.
2. Оперативни разходи
Ключови показатели
(хил.лв.,%)

30.09.2021
отчет

30.09.2020 Изменение
отчет
09'21/09'20

Изменение
09'21/09'20

Разходи за дейността
(без амортизации, обезценка и финансови
приходи/разходи)

(6,054)

(6,104)

50

0.8%

- материали
- външни услуги
в т.ч.: консултантски услуги
- за персонала
- за провизии

(58)
(1,603)
(1,325)
(3,614)
(374)

(57)
(2,073)
(1,792)
(3,252)
(376)

(1)
470
466
(362)
2

(1.8%)
22.7%
26.0%
(11.1%)
0.5%
4

- други разходи
Начислена/реинтегрирана обезценка
- Амортизация
EBITDA
EBIT
- (Разход)/приход от данък върху
доходите
Финансови приходи
Финансови разходи

(405)
(60,659)
(343)
696,195
695,852

(346)
(47,831)
(366)
115,007
114,641

(59)
(12,828)
23
581,189
581,212

(17.1%)
(26.8%)
6.3%
505.4%
507.0%

3,931

2,924

1,007

34.4%

98,586
(71,602)

99,369
(74,987)

(783)
3,385

(0.8%)
4.5%

Оперативните разходи за дейността на БЕХ ЕАД към 30.09.2021 г. са в размер на 6,054
хил. лв., като е отчетено минимално намаление от 50 хил. лв., или 0.8%, спрямо отчетените
през съпоставимия период разходи през 2020 г. (6,104 хил. лв.). То се дължи, от една
страна на намалението на разходите за външни услуги с 470 хил. лв., поради отчетените
разходи през 2020 г., свързани със сключения договор за консултантска услуга за
изготвяне на механизъм за капацитет пред ЕК. От друга страна, в разходите за персонал,
материали и др. разходи е отчетено общо увеличение от 422 хил. лв. В разходите за
консултантски услуги за 2021 г. са отчетени разходи за юридически и правни консултации,
разходи за външен одит, както и таксите към рейтинговите агенции.
Начислена/реинтегрирана обезценка
Към 30.09.2021 г. са отчетени нетни разходи за обезценка в размер на 60,659 хил. лв., или
с 12,828 хил. лв. повече спрямо същия период на 2020 г. когато са били в размер на 47,831
хил. лв. Основната причина за ръста на годишна база, е свързана с начислените разходи за
обезценка във връзка със сключения в края на 2020 г. 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 от 109,946 хил. лв. Страните
са в процес на комуникация с цел уреждане на взаимоотношенията помежду си.
3. Финансови приходи и разходи
Нетните финансови приходи и разходи към 30.09.2021 г. са в размер на 26,984 хил. лв.,
като спрямо стойността им през съпоставимия период на 2020 г. (24,382 хил. лв.) е
отчетено увеличение от 2,602 хил. лв., което се дължи на:
➢ намаление на финансовите приходи с 783 хил. лв. (0.8%), в резултат от:
− лихви по предоставени кредити на дъщерните дружества – Към 30.09.2021 г.
те са в размер на 79,172 хил. лв., или с 4,518 хил. лв. (5.4%) по-малко спрямо
отчетените за същия период през 2020 г. (83,690 хил. лв.). Основната причина за
намалението е изтеклия падеж на 28.07.2021 г. по договор за заем с НЕК (с главница
1,048 млн. лв.). С оглед продължаващия процес на комуникация между страните за
предоговаряне на задълженията на дружеството към БЕХ ЕАД, лихви след падежа
не са начислявани.
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− Друг източник на финансови приходи са лихвите по подписаните споразумения за
новиране и разсрочване на задълженията на „Топлофикация София“ ЕАД към БЕХ
ЕАД, като приходите от тях към 30.09.2021 г. са в размер на 19,363 хил. лв.
− други приходи – 50 хил. лв., формирани от приходи от лихви по банкови сметки на
холдинга и валутни операции и др.
➢ намаление на финансовите разходи с 3,385 хил. лв. (4.5%)
Основната причина за намалението са по-малкото лихвени разходи, начислени във връзка
с емитираните от БЕХ ЕАД облигационни емисии. Към 30.09.2021 г. те са в размер на
70,448 хил. лв., докато през съпоставимия период на 2020 г. техният размер е 74,457 хил.
лв. Намалението е проявено в резултат от по-ниския лихвен процент (2.45%) по успешно
пласираната на 15 юли 2021 г облигационна емисия в размер на 600 милиона евро със 7годишен падеж на еврооблигациите, който ще настъпи на 22 юли 2028 г. Приходите от
новоемитираната облигация бяха използвани за рефинансиране на емисията, пласирана
през 2016 г., в размер на 550 милиона евро с лихва, възлизаща на 4.875 %, която е с падеж
през август 2021 г., както и за общи корпоративни цели, с изключение на свързаните с
въглища дейности.
II. Отчет за финансовото състояние
Изменението на основните показатели за финансовото състояние на дружеството към
30.09.2021 г. спрямо 31.12.2020 г. е следното:
Ключови показатели
Общо активи
Оборотен капитал
Собствен капитал
Парична наличност
Възвращаемост на собствения капитал
Възвращаемост на активите

30.09.2021 31.12.2020 Изменение
отчет
отчет
09'21/2020
7,080,572
6,175,225
905,347
2,773,639
624,413
2,149,226
4,498,550
3,771,798
726,752
563,862
173,465
390,397
16.1%
3.7%
12.4%
10.2%
2.3%
8.0%

Изменение
09'21/2020
14.7%
344.2%
19.3%
225.1%
335.9%
353.5%

Увеличението в сумата на активите с 905,347 хил. за деветте месеца от началото на 2020
г. е основно в следствие на следните изменения:
➢ Увеличение в размера на вземанията на БЕХ ЕАД с 427,314 хил. лв. (търговски
и по предоставени заеми) от дъщерните му дружества към 30.09.2021 г.
(2,707,860 хил. лв.) спрямо 31.12.2020 г. (2,280,546 хил. лв.), в резултат на:
− Намаление на вземанията по предоставени заеми (вкл. лихви) на
дружествата от състава на холдинга с 8,194 хил. лв., основно в следствие от
пълното погасяване на задълженията на НЕК ЕАД по сключеното с БЕХ
ЕАД споразумение за разсрочване на лихви на 22 януари 2018 г., с което
бяха обединени и разсрочени неизплатени лихвени задължения в общ
размер на 192,272 хил. лв. Конкурентните цени на пазарите на електрическа
енергия спомогнаха на дружеството да акумулира достатъчен ресурс за
пълното погасяване на задълженията по горецитираното споразумение.
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− увеличение на търговските вземания от свързани лица с 435,508 хил. лв.,
основно в следствие на сключения договор за покупко-продажба на
4,280,000 хил. тона квоти за емисии парникови газове на стойност 338,112
хил. лв., с които се обезпечи задължението на централата относно
производствената й дейност за 2020 г. Друга причина за ръста на
търговските вземания от свързани лица са начисляването на извънреден
дивидент през 2021 г. в полза на БЕХ ЕАД от ЕСО ЕАД и дивидентните
отчисления от „Булгартрансгаз“ ЕАД за 2019 и 2020 г., в общ размер от
98,601 хил. лв.
➢ Увеличение на вземанията от „Топлофикация София“ ЕАД с 6,334 хил. лв.
Ръстът в размера на вземанията от „Топлофикация София“ ЕАД е основно в резултат от
необслужване на вноските по двете споразумения за разсрочване на вземания от БЕХ ЕАД.
През 2015 и 2019 г., холдингът закупи вземания на „Булгаргаз“ ЕАД от
топлофикационното дружество, които след това преоформи в споразумения за
разсрочване, които заедно с лихвите за просрочие към 30.09.2021 г. са в размер от над 601
млн. лв. Освен това, увеличението на вземанията се дължи и на начислените лихви за
забава във връзка със сключения в края на 2020 г. договор с „Булгаргаз” ЕАД за възмездно
прехвърляне на вземания от „Топлофикация София” ЕАД за потребен природен газ на
стойност 109,946 хил. лв.
➢ Ръст в размера на търговските и други вземания и в балансовата стойност на
квотите за емисии на парникови газове общо със 75,564 хил. лв.
Увеличението се дължи на сключения през 2021 г. между БЕХ ЕАД и ТЕЦ 2 рамков
договор за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове, с който холдингът
текущо закупува прогнозните количества емисии парникови газове, емитирани от
централата през 2021 г. Спецификата при използването на деривативни инструменти е
свързана с авансови плащания към инвестиционните посредници, които довеждат до ръст
на търговските и други вземания.
➢ Увеличение в размера на паричните средства и паричните еквиваленти на БЕХ
ЕАД със 390,397 хил. лв.
Паричните средства и еквиваленти на БЕХ ЕАД към 30.09.2021 г. отчитат ръст с 390,397
хил. лв. до 563,862 хил. лв., спрямо отчетените 173,465 хил. лв. към 31.12.2020 г., основно
в резултат от получени плащания, свързани с извънредните дивиденти от „АЕЦ Козлодуй“
ЕАД в общ размер от 470 млн. лв.
➢ Общо увеличение в размер на 5,738 хил. лв. в стойността на други балансови
позиции като отсрочени данъчни активи, материални и нематериални
активи, имоти, машини и съоръжения, финансови активи по справедлива
стойност, вземания по данък върху дохода
Основната причина за увеличението е в стойността на отсрочените данъчни активи, които
са нараснали с 6,047 хил. лв. към 30.09.2021 г. (128,013 хил. лв.) в сравнение с балансовата
им стойност към 31.12.2020 г., когато са били в размер на 121,966 хил. лв.
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Стойността на оборотния капитал към 30.09.2021 г. е в размер на 2,773,639 хил. лв.
Отчетено е значително увеличение на показателя със 2,149,226 хил. лв. спрямо нивата му
от 31.12.2020 г. (624,413 хил. лв.). То се дължи на: i) ръста на текущите активи с 1,097,987
хил. лв. в следствие на сключения договор за покупко-продажба на квоти за емисии на
парникови газове с ТЕЦ 2 през 2021 г. на стойност 338 млн. лв., като вземанията по него
са отразени като краткосрочни към 30.09.2021 г.; увеличението на търговските и други
вземания и балансовата стойност на квотите за емисии на парникови газове в резултат от
осъществяваната текущата покупка на квотите от БЕХ ЕАД през 2021 г.; ръст на
паричните наличности с оглед получените извънредни дивиденти през годината; ii)
намалението на текущите пасиви с 1,051,239 в следствие на изплащане на задължението
по облигационната емисия с падеж на 02.08.2021 г. и номинал от 550 млн. евро.
Общата стойност на пасивите към 30.09.2021 г. е в размер на 2,582,022 хил. лв., като
спрямо 31.12.2020 г. е отчетен ръст от 178,595 хил. лв., който се дължи основно на поголемия номинал на последната облигационна емисия, пласирана от БЕХ ЕАД през юли
2021 г., ръстът на търговските задължения в резултат от извършените сделки по покупки
на квоти за емисии на парникови газови, както и на ръста на задълженията по получени
заеми в следствие на усвояване на втори транш по Договор за финансиране за изграждане
на газопровод IGB с Европейската инвестиционна банка в размер на 30 млн. евро, като
сумата е предоставена на „Ай Си Джи Би“ АД по Договор за акционерен кредит.
III. Паричен поток
Паричен поток
Паричен поток от оперативна дейност
Входящ паричен поток
Изходящ паричен поток
Нетен паричен поток от оперативна
дейност
Паричен поток от инвестиционна
дейност
Придобиване на ИМС
Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност
Паричен поток от финансова дейност
Входящ паричен поток
Изходящ паричен поток
Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност
Парични средства в началото на
периода
Изменение през периода
Ефект от очаквани кредитни загуби

Парични средства в края на периода

30.09.2021
отчет

30.09.2020 Изменение
отчет
09'21/2020

Изменение
09'21/2020

969,209
(640,706)

269,194
(373,081)

700,015
(267,625)

260.0%
(71.7%)

328,503

(103,887)

432,390

416.2%

(50)

(30)

(20)

(66.7%)

(50)

(30)

(20)

(66.7%)

58,675
1,173,498
(94,579) (1,075,940)

2000.0%
(1137.6%)

1,232,173
(1,170,519)
61,654

(35,904)

97,558

271.7%

174,006

415,015

(241,009)

(58.1%)

390,107
(251)
563,862

(139,821)
(453)
274,741

529,928
202
289,121

379.0%
44.6%
105.2%
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Паричната наличност на БЕХ ЕАД към 30.09.2021 г. е 563,862 хил. лв. (вкл. обезценка) и
отчита ръст от 289,121 хил. лв. спрямо 30.09.2020 г., като основните причини за
изменението й са:
➢ Паричен поток от оперативна дейност – към 30.09.2021 г. е отчетен
положителен нетен паричен поток от оперативна дейност в размер на 328,503 хил.
лв. Основна причина за това е, че през 2021 г. бяха отчетени значими по размер
входящи парични потоци, формирани основно от извънредни дивидентни
отчисления от АЕЦ, плащания от ТЕЦ 2 във връзка със закупените от БЕХ ЕАД
квоти за емисии на парникови газове, както и на пълното погасяване на
задълженията от НЕК ЕАД по споразумението с холдинга за разсрочване на лихви
от 2018 г.
➢ Паричен поток от инвестиционна дейност - нетният паричен поток от
инвестиционна дейност е отрицателен и е в размер на 50 хил. лв., като в сравнение
със стойността му към 30.09.2020 г. е отчетено незначително увеличение от 20 хил.
лв.
➢ Паричен поток от финансова дейност – към 30.09.2021 г. нетният паричен поток
от финансова дейност е положителен и е в размер на 61,654 хил. лв., като е отчетено
увеличение с 97,558 хил. лв. основно в следствие на по-големия размер на
емитираната през юли 2021 г. облигация с номинал 600 млн. евро, със средствата
от която беше финансиран облигационният заем от 550 млн. евро.
Към 30.09.2021 г. финансовото състояние на БЕХ ЕАД се запазва стабилно. Дружеството
доразви своята политика за закупуване на квоти за нуждите на ТЕЦ 2, като осъществи
текущи покупко-продажби на квоти за емисии на парникови газове чрез деривативни
инструменти, хеджирайки риска от нарастване цената на квотите. Чрез по-благоприятните
лихвени нива по облигационният заем, емитиран през 2021 г., БЕХ ЕАД ще оптимизира
нивата на вътрешногруповото финансиране по съществуващите договори за заеми с
дъщерните си дружества. В качеството си на финансов холдинг, БЕХ ЕАД се стреми към
ефективно управление на външния си дълг, чрез рефинансиране на облигационни
задължения при по-балансирани лихвени плащания през годините, като за в бъдеще ще
продължи да насочва усилията си към стабилизиране финансовото състояние на
дружествата в групата чрез ефективно вътрешногрупово управление на ресурсите.
20 октомври 2021 г.
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