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Приложение 4.1.1 - Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на Мобилтел ЕАД за 

2014 г., в хил. лева 

 

 

 

 

 

 

Фиксирани 
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Фиксирани 
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Мобилни 

мрежови 

услуги на едро

Фиксирани 

услуги на 

дребно

Мобилни 

услуги на 

дребно 

A B C D E F G H I J K L M N

1 Приходи от оперативна дейност 741 023

2 Оперативни разходи  ССА 1 388 545

3

Разлика между историческите оперативни 

разходи (НСА) и оценените на база настояща 

стойност (ССА) оперативни разходи

(25 730)

4
Печалба преди лихви и данъци по настояща 

стойност (ССА)
(647 523)

5 Възвращаемост на база приходи по ССА в % 13.3% 15.4% -87.4% 38.6% 23.9% -87.4%

6 Зает капитал ССА 1 772 797

7
Разлика между заетия капитал по историческа 

стойност (НСА) и по настояща стойност (ССА) 
(29 623)

8 Възвращаемост на база зает капитал ССА в % 6.1% 11.3% -42.2% 154.6% 28.0% -36.5%

9 Зает капитал ССА+WACC (….%) 1 925 378

10
Възвращаемост на база зает капитал ССА + 

WACC (……%)  
5.7% 10.3% -39.3% 141.0% 25.7% -33.6%
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Бизнес единици  

Оперативни разходи

Общо към 31 

Декември 2014 г.

Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на едро от 

обхвата на задължението за 

разделно счетоводство

Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на дребно 

от обхвата на 

задължението за разделно 

счетоводство

Общо за 

електронно 

съобщителни 

услуги на едро 

и дребно от 

обхвата на 

задължението  

за разделно 

счетоводство

Фиксирани и мобилни мрежови 

услуги на едро извън обхвата 

на задължението за разделно 

счетоводство

Електронно съобщителни услуги на едро и дребно от обхвата на 

задължението за разделно счетоводство, съгл. Приложение 2

Други 

дейности по 

ТЗ (различни 

от 

електронно 

съобщител-

ните)

Общо за 

електронно 

съобщителни 

услуги на едро 

и дребно 

извън обхвата 

на 

задължението  

за разделно 

счетоводство

Електронно съобщителни услуги на едро и дребно извън обхвата на 

задължението за разделно счетоводство (не посочени в Приложение 2)

Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на дребно 

извън обхвата на 

задължението за разделно 

счетоводство

Търговска тайна

Търговска тайна

Търговска тайна

Търговска тайна
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Приложение 4.1.2. - Консолидиран отчет на разпределението на оперативните разходи по текуща настояща стойност 

(ССА) на Мобилтел ЕАД по бизнес единици за 2014 г., в хил. лева 

 

 

 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N

Разходи за  дейността  по ССА

1 Разходи за национален интеркънект 27 312

2 Разходи за международен интеркънект 6 618

3 Разходи за материали 142 502

4 Разходи за външни услуги 197 247

5
Амортизации на база на историческа стойност 

на активите:
-

5.1
- земя и сгради, използвани за мрежови 

съоръжения и оборудване
3 235

5.2 -мрежови съоръжения и оборудване 118 654

5.3 -други материални активи 14 154

5.4 -нематериални активи 32 894

6 Разходи за персонал 70 145

7 Други разходи 801 513

8 Положителна/отрицателна репутация (29 623)

9
Допълнителна амортизация (амортизация на 

база ССА - амортизация на база НСА)
(25 730)

10 Общи оперативни разходи по ССА 1 388 544

11 Общи оперативни разходи по ССА от 4.1.1. 1 388 545

Общо към 31 

Декември 

2014 г.

Фиксирани и мобилни 

услуги на дребно извън 

обхвата на 

задължението за 

разделно счетоводство

Общо за 

електронно 

съобщителни 

услуги на едро 

и дребно извън 

обхвата на 

задължението 

за разделно 

счетоводство

Други дейности 

по ТЗ (различни 

от електронно 

съобщителните)Фиксирани 

услуги на 

дребно

Търговска тайна
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Бизнес единици

Оперативни разходи

Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на едро 

от обхвата на 

задължението за 

разделно счетоводство 

Фиксирани и мобилни 

услуги на дребно от 

обхвата на задължението 

за разделно 

счетоводство 

Общо за 

електронно 

съобщителни 

услуги на едро 

и дребно от 

обхвата на 

задължението 

за разделно 

счетоводство

Фиксирани 

мрежови 

услуги на 

едро

Мобилни 

мрежови 

услуги на 

едро 

Фиксирани 

услуги на 

дребно

Мобилни 

услуги на 

дребно

Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на едро 

извън обхвата на 

задължението за 

разделно счетоводство

Мобилни 

услуги на 

дребно

Фиксирани 

мрежови 

услуги на 

едро

Мобилни 

мрежови 

услуги на 

едро 
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Приложение 4.1.3. - Консолидиран отчет на разпределението на заетия капитал  по текуща настояща стойност (ССА) на 

Мобилтел ЕАД по бизнес единици за 2014 г., в хил. лева 

 

A B C D E F G H I J K L M N

Дълготрайни активи (ССА)

Мрежови елементи - услуги за собствени абонати 258 224

Немрежови активи - услуги за собствени абонати 119 704

Друг зает капитал - услуги за собствени абонати (35 168)

1 Земя и сгради 32 467

2 Мрежови компоненти 56 163

2a Кабели и канализация 2 827

3 Немрежови активи 75 966

4.1. Търговско име 477 069

4.2. Положителна репутация 764 489

5 Инвестиции 10 396

6 Разходи за бъдещи периоди 104

7 Търговски и други вземания 18 425

8 Общо дълготрайни активи 1 815 834

Краткотрайни (текущи) активи по ССА

9 Пари и парични еквиваленти 15 426

10 Стоки/материали 21 701

11 Разходи за бъдещи периоди 1 784

12 Корпоративен данък за възстановяване 3 513

13 Търговски и други вземания 122 325

14 Общо (текущи) активи 164 749

Дълготрайни пасиви

15 Заеми -

16 Отсрочени данъчни задължения -

17 Доходи на наети лица -

18 Провизии -

19 Общо Дълготрайни пасиви -

Текущи пасиви

20 Търговски и други задължения (79 077)

21 Заеми (54 483)

22 Приходи за бъдещи периоди (28 667)

23 Доходи на наети лица (10 392)

24 Общо текущи пасиви (172 618)

25 Нетни текущи активи (7 869)

26 Общо активи без задължения 1 807 965

27 Обезпеч. на задължения и лихви -

28 Зает капитал ССА 1 772 797

Мобилни 

услуги на 

дребно

 Фиксирани и мобилни 

услуги на дребно извън 

обхвата на задължението 

за разделно счетоводство 

 Фиксирани и мобилни 

услуги на дребно от 

обхвата на 

задължението за 

разделно счетоводство  

 Общо за 

електронно 

съобщителни 

услуги на едро и 

дребно от 

обхвата на 

задължението 

за разделно 

счетоводство 

Бизнес единици

Зает капитал

 Фиксирани и мобилни 

мрежови услуги на едро от 

обхвата на задължението за 

разделно счетоводство  

Фиксирани 

мрежови 

услуги на едро

Мобилни 

мрежови 

услуги на едро 

Фиксирани 

услуги на 

дребно

Мобилни 

услуги на 

дребно

Фиксирани 

мрежови услуги 

на едро

Мобилни 

мрежови услуги 

на едро 

 Фиксирани и мобилни мрежови 

услуги на едро извън обхвата 

на задължението за разделно 

счетоводство 

Фиксирани 

услуги на 

дребно

Търговска тайна

 Общо към 31 

Декември 

2014 г. 
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по ТЗ (различни 

от електронно 

съобщителните) 

 Общо за 

електронно 

съобщителни 
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обхвата на 

задължението 
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счетоводство 
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Приложение 4.7.1. -  Отчет на съответствието между ГФО и РСО ОПР на Мобилтел ЕАД за 2014 г., в хил. лева 

 

 

 

Към 31 Декември 2014 г. Приходи
Оперативни 

разходи CCA

Допълнителна 

амортизация на 

база ССА

Печалба (ССА) преди 

лихви и данъци

А

Услуги от обхвата на задължението за разделно 

счетоводство

1 Фиксирани мрежови услуги на едро

2 Мобилни мрежови услуги на едро

3 Фиксирани услуги на дребно 

4 Мобилни услуги на дребно

Общо за услуги от обхвата на задължението за разделно 

счетоводство

Електронно съобщителни услуги извън обхвата на 

задължението за разделно счетоводство

5 Нерегулирани фиксирани мрежови услуги на едро

6 Нерегулирани мобилни мрежови услуги на едро

7 Нерегулирани фиксирани услуги на дребно 

8 Нерегулирани мобилни услуги на дребно 

Общо за електронно съобщителни услуги извън обхвата на 

задължението за разделно счетоводство

9 Други дейности по ТЗ (различни от електронно съобщителните)

10 Общо оперативни разходи 972 213 1 619 735 (25 730) (647 523)

11 Трансферни приходи и разходи

12 Други оперативни разходи

13 Приходи от бракувани ДМА

14 Приходи от дялови участия след данъци

15 Разходи за лихви 

16 ГФО 741 023 1 388 545 (25 730) (673 253)
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Търговска тайна

Търговска тайна

Търговска тайна



Регулаторни таблици на „Мобилтел“ ЕАД, съгласно Решение на КРС № 1882/2012 г. 

 

Приложение 4.7.2. -  Отчет на съответствието между ГФО и РСО Баланс на Мобилтел ЕАД за 2014 г., в хил. лева 

 

 

 

 

Към 31 Декември 2014 г.

Зает капитал в 

началото на 

отчетния период

Зает капитал в края 

на отчетния период

Средно зает 

капитал преди 

корекции

Положителна/ 

отрицателна 

репутация

Корекциите на 

разходите на база 

текущи цени (CCA)

Общо среден зает 

капитал текущи цени по 

текущи стойности ССА

А B C D Е F G

1

1.1 Фиксирани мрежови услуги на едро

1.2 Мобилни мрежови услуги на едро

1.3 Фиксирани услуги на дребно 

1.4 Мобилни услуги на дребно

Общо за услуги от обхвата на задължението за разделно 

счетоводство

2

2.1 Нерегулирани фиксирани мрежови услуги на едро

2.2 Нерегулирани мобилни мрежови услуги на едро

2.3 Нерегулирани фиксирани услуги на дребно 

2.4 Нерегулирани мобилни услуги на дребно 

Общо за електронно съобщителни услуги извън обхвата на 

задължението за разделно счетоводство

3 Други дейности по ТЗ (различни от електронно съобщителните)

4 Общо за др. дейности по ТЗ:

5 Всичко: 2 143 061 1 461 779 1 802 420 (29 623) (25 730) 1 772 797

Търговска тайна

Търговска тайна

Търговска тайна
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Услуги от обхвата на задължението за разделно счетоводство

Електронно съобщителни услуги извън обхвата на задължението за разделно счетоводство


