ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
към отчета съставен към 30.09.2016
Продажби на природен газ
Общо продаден природен газ към 30.09. 2016 г. е 50.083 хил. м3 , като само през
третото тримесечие на 2016 г. е продаден природен газ 14.192 хил. м3
И през първото шестмесечие на 2016 г. продължи рекламната кампания, насочена към
битовите клиенти. „Ситигаз България“ ЕАД съвместно с фирма „Технотерм
инженеринг“ ЕАД (свързано лице под общ контрол на „Групо Сочиета Газ Римини"
АД) предлага промоционална оферта за всички техни нови клиенти. Промоцията
обхваща новите битови абонати и включва преференциални цени, както за
първоначално включване към газопреносната мрежа на „Ситигаз България“ ЕАД, така
и за оборудване, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация.
„Ситигаз България“ ЕАД предлага доставка и изграждане на вътрешножилищната
газификация при условията на продажба с разсрочено плащане при условия:
първоначално плащане в размер на 20% от цената при подписване на договора за
възлагане на доставката и изграждането на вътрешножилищната газификация; и
останалите 80% от цената – на равни месечни вноски за срок от 5 години (60 месеца).
На 07.07.2016 г. се подписа Меморандум между Ситигаз България ЕАД и
Министерство на енергетиката за стартиране на проект „Мерки за енергийна
ефективност при крайните потребители на природен газ, чрез газоразпределителни
дружества в България“ (DESIREE GAS), който има за главна цел да осигури
ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските
домакинства, спазвайки изискванията на Директивата за енергийна ефективност на
ЕС, съгласно които страните-членки трябва да разработят механизъм за
финансиране на енергийната ефективност. Проектът се финансира от
Международен фонд "Козлодуй" ("МФК"), администриран от Европейската банка
за възстановяване и развитие ("ЕБВР"). Управляващ орган е Министерство на
енергетиката на Република България.
Изградена мрежа
Дължина на изградена газоразпределителна мрежа към 30.09.2016 г. е около 27 км.
Резултати за текущия период
В отчета за всеобхватния доход към края 30.09.2016 г. приходите от лицензионната
дейност са в размер на 24 540 хил.лв., а към 30.09.2015 г. – 36 020 хил.лв.
По-ниските приходи през 2016 г. са от това, че цената на природния газ от
Обществения доставчик, която е основен компонент в продажната цена на Ситигаз
България ЕАД.
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