РЕШЕНИЕ
№ БП - 39
от 29.09.2021 г.
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание, проведено на 29.09.2021 г., като разгледа доклад с вх.
№ Е-ДК-976 от 23.09.2021 г. относно одобряване на бизнес план на „Колмар НЛ“
ЕООД за периода 2021 – 2025 г., установи следното:
В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Kомисията) е постъпило
заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-68 от 10.08.2021 г. от „Колмар НЛ“ ЕООД с искане за
издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на
основание чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9,
ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в
енергетиката (НЛДЕ).
Със Заповед № З-Е-197 от 12.08.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана
работна група за проучване на постъпилото заявление и приложените към него
документи.
Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в
документите по административната преписка, Комисията приема за установено
следното:
В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за
издаване на лицензия „Колмар НЛ“ ЕООД е приложило бизнес план за дейността
„търговия с природен газ”, за периода 2021 – 2025 г. В тази връзка дружеството е
подало и заявление с вх. № E-12-00-396 от 10.08.2021 г. за одобряване на бизнес план.
Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от Комисията
с издаването на лицензията. Бизнес планът се съставя за срок до 5 години и съдържа
прогнозни счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните
потоци за периода на бизнес плана по години, както и прогнозни цени и количества за
покупка/продажба на природен газ за периода на бизнес плана по години, съгласно чл.
13, ал. 4 от НЛДЕ.
Видно от представеното Удостоверение за актуално състояние (Извлечение от
Търговския регистър, Търговска камара на Нидерландия) CCI № 73274240 от
08.06.2021 г., заявителят е еднолично дружество с ограничена отговорност с номер
RSIN 859433225, вписано в Търговския регистър към Търговска камара на
Нидерландия, учредено съгласно законодателството на Кралство Нидерландия, със
седалище и адрес на управление: гр. Амстердам, ул. „Клод Дебюси“ 10, 1082 MD.
Дружеството има следния предмет на дейност: търговия на едро с химични
суровини и химикали с индустриално приложение.
Капиталът на дружеството е в размер на 3 100 000 000 (три милиарда и сто
милиона) евро, разделен на акции, с номинална стойност от 100 евро всяка. Капиталът
е изцяло внесен от едноличния собственик на капитала на „Колмар НЛ“ ЕООД –
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„Колмар Груп“ АГ, чуждестранно юридическо лице, регистрирано според законите на
конфедерация Швейцария. Управители на дружеството (членове на Съвета на
директорите) са: Чавдар Цонев (Управител А – упълномощен да действа съвместно с
останалите членове/ с друг член на Съвета на директорите), Ирене Луси Джуб
(Управител А – упълномощен да действа съвместно с останалите членове/ с друг член
на Съвета на директорите), Вили Кьонинг-Тойне (Управител Б – упълномощен да
действа съвместно с останалите членове/ с друг член на Съвета на директорите), Питър
Гранейд (Управител Б – упълномощен да действа съвместно с останалите членове/ с
друг член на Съвета на директорите). Съгласно предвиденото в Учредителния акт на
„Колмар НЛ“ ЕООД, Съветът на директорите представлява дружеството, доколкото
законът не предвижда друго. Правото на представляване на дружеството е
предоставено и на: двама директори (управители) А, действащи заедно; един директор
(управител) А и един директор (управител) Б, действащи заедно.
Бизнес план на „Колмар НЛ“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.
„Колмар НЛ“ ЕООД е представило бизнес план за периода 2021 – 2025 г., както
следва:
1. Прогнозни цени и количества за покупко-продажба на природен газ за
периода 2021 – 2025 г.
Прогнозните цени по които „Колмар НЛ“ ЕООД ще купува и продава природен
газ през периода на бизнес плана са определени на база вътрешната политика на
дружеството и очакваната пазарна цена на природния газ в потребителския сегмент,
двустранни договори между търговци, количества по програмата за освобождаване
количества на „Булгаргаз“ ЕАД и ценовите нива на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.
Прогнозите за количеството търгуван природен газ са на база въвеждането в
експлоатация на нови газопроводи и междусистемни връзки и други фактори.
Прогнозните обеми природен газ за търговия и средни прогнозни цени на
природния газ са представени в таблица № 1:
Таблица № 1
Прогнозни обеми търгуван природен газ и средни прогнозни цени на природния газ
2021 г. 2022 г.
2023 г. 2024 г. 2025 г.
Параметри
Обем на продажбите на природен газ, MWh
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Прогнозни покупни цени, лв./MWh
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Цени за продажби на природен газ, лв./MWh
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

В бизнес плана „Колмар НЛ“ ЕООД е представило SWОT анализ, в който
дружеството е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и
вероятните опасности за дейността си.
2. Прогнозна структура и обем на разходите
Дружеството е представело разграничаване на разходите, в зависимост от това
дали се извършват еднократно или постоянно:
Инвестиционните разходи включват: разходи за придобиване на дълготрайни
материални и нематериални активи, както и разходи за офис, компютърно оборудване
и закупени лицензии за програмни продукти.
Експлоатационните разходи включват: за суровини, материали, труд,
амортизации, които са свързани с експлоатацията и се извършват постоянно.
Разходи за амортизации – ще бъде използван линейният метод на амортизация.
Разходи за заплати и други възнаграждения: включват заплатите и
осигуровките на персонала, който е зает с търговия на природен газ.
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Разходи за външни услуги включват: правни, счетоводни и консултантски
услуги.
Други разходи, които не могат да бъдат отнесени в предходните групи разходи.
3. Прогнозни годишни финансови отчети
„Колмар НЛ“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за
приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За целия
период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби по години в
размер на: (…) лв. за 2021 г.; (…) лв. за 2022 г.; (…) лв. за 2023 г.; (…) лв. за 2024 г. и
(…) лв. за 2025 г.
Общите приходи намаляват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. през 2025
г. Общите разходи намаляват от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г.
Общо активите намаляват от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за 2025 г.
Дружеството не предвижда да има нетекущи активи за периода на бизнес плана.
Текущите активи на дружеството намаляват от (…) хил. лв. за 2021 г. до (…) хил. лв. за
2025 г. Собственият капитал нараства от (…) хил. лв. за 2021 г. на (…) хил. лв. за 2025
г., вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба. Заявителят не
предвижда нетекущи пасиви за периода. Текущите пасиви намаляват от (…) хил. лв. за
2021 г. на (…) хил. лв. за 2025 г. От представените прогнозни парични потоци за
периода 2021 – 2025 г. е видно, че в края на всяка една година от периода
прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.
Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите,
характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща
балансова структура, са посочени в Таблица № 2:
Параметри
Общо приходи от дейността (лв.)
Общо разходи от дейността (лв.)
Счетоводна печалба (лв.)
Финансов резултат (лв.)
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)
Коефициентът на финансова автономност
СК/(ДП+КП)

2021 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

2022 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

2023 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

(…)

(…)

(…)

Таблица № 2
2024 г.
2025 г.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)

(…)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на
„Колмар НЛ“ ЕООД за периода 2021 – 2025 г.:
Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал
не може да бъде изчислен, поради това, че не са прогнозирани нетекущи активи.
Коефициентът на обща ликвидност от (…) през 2021 г. се увеличава до (…) през 2025
г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да
обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност,
показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със
стойност (…) за 2021 г. и се увеличава до (…) през 2025 г. Това е показател, че
дружеството може да има затруднения за покриване със собствени средства на
задълженията си през периода.
Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложени от
„Колмар НЛ“ ЕООД в бизнес плана за периода 2021 – 2025 г., ще осигурят на
дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на
лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейността „търговия с
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природен газ“.
Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката,
чл. 13, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката,
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
Одобрява бизнес план на „Колмар НЛ“ ЕООД за осъществяване на
дейността „търговия с природен газ“ за периода 2021 – 2025 г.
Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок, пред
Административен съд – София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА
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