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Приложение 4.1.1 - Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на “А1 България” ЕАД за 2020 г., в хил. лева 

 

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 

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 1 009 828

2 Оперативни разходи  ССА 847 505

3

Разлика между историческите оперативни 

разходи (НСА) и оценените на база 

настояща стойност (ССА) оперативни 

разходи

(6 422)

4
Печалба преди лихви и данъци по настояща 

стойност (ССА)
162 322

5 Възвращаемост на база приходи по ССА в % 14.1% 19.8% -28.3% 41.5% 23.3% 16.1%

6 Зает капитал ССА 1 606 465

7

Разлика между заетия капитал по 

историческа стойност (НСА) и по 

настояща стойност (ССА) 

6 357

8 Възвращаемост на база зает капитал ССА в % 10.3% 13.3% -19.3% 71.8% 22.2% 10.1%

9 Зает капитал ССА+WACC (….%) 1 735 123

10
Възвращаемост на база зает капитал ССА + 

WACC (……%)  
9.6% 12.3% -18.0% 66.3% 20.5% 9.4%

Търговска тайна

Търговска тайна

Търговска тайна

Търговска тайна
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Бизнес единици  

Оперативни разходи

Общо към 31 

Декември 2020 

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



Регулаторни таблици на „А1 България“ ЕАД, съгласно Решение на КРС № 357/2016 г. 

 

Приложение 4.1.2. - Консолидиран отчет на разпределението на оперативните разходи по текуща настояща стойност (ССА) на “А1 

България” ЕАД по бизнес единици за 2020 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 48 146

2 Разходи за международен интеркънект 12 791

3 Разходи за материали 30 448

4 Разходи за външни услуги 188 756

5
Амортизации на база на историческа 

стойност на активите:
-

5.1
- земя и сгради, използвани за мрежови 

съоръжения и оборудване
2 385

5.2 -мрежови съоръжения и оборудване 119 549

5.3 -други материални активи 24 864

5.4 -нематериални активи 83 202

6 Разходи за персонал 121 519

7 Други разходи 222 267

8 Положителна/отрицателна репутация 6 357

9
Допълнителна амортизация (амортизация 

на база ССА - амортизация на база НСА)
(6 422)

10 Общи оперативни разходи по ССА 847 505

11 Общи оперативни разходи по ССА от 4.1.1. 847 505

Общо към 31 

Декември 

2020 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 

съобщителнит

е)
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 “А1 България” 

ЕАД по бизнес единици за 2020 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 324 144

Немрежови активи - услуги за собствени абонати 86 094

Друг зает капитал - услуги за собствени абонати (27 243)

1 Земя и сгради 21 968

2 Мрежови компоненти 40 913

2a Кабели и канализация 16 013

3 Немрежови активи 97 810

4.1. Търговско име -

4.2. Положителна репутация 373 329

5 Инвестиции 637

6 Разходи за бъдещи периоди 996

7 Търговски и други вземания 352 500

8 Общо дълготрайни активи 1 314 404

Краткотрайни (текущи) активи по ССА

9 Пари и парични еквиваленти 318 289

10 Стоки/материали 28 847

11 Разходи за бъдещи периоди 1 365

12 Корпоративен данък за възстановяване -

13 Търговски и други вземания 197 569

14 Общо (текущи) активи 546 069

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 (124 794)

21 Заеми (46 087)

22 Приходи за бъдещи периоди (41 910)

23 Доходи на наети лица (13 974)

24 Общо текущи пасиви (226 765)

25 Нетни текущи активи 319 304

26 Общо активи без задължения 1 633 708

27 Обезпеч. на задължения и лихви -

28 Зает капитал ССА 1 606 465

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 

2020 г. 
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 Други дейности 

по ТЗ (различни от 

електронно 

съобщителните) 

 Общо за 

електронно 

съобщителни 

услуги извън 

обхвата на 

задължениет

о за разделно 

счетоводств

о 

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
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Приложение 4.7.1. -  Отчет на съответствието между ГФО и РСО ОПР на “А1 България” ЕАД за 2020 г., в хил. лева 

 

Към 31 Декември 2020 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 1 280 370 1 118 047 (6 422) 162 322

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 1 009 828 847 505 (6 422) 155 900

Търговска тайна
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Търговска тайна

Търговска тайна
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Приложение 4.7.2. -  Отчет на съответствието между ГФО и РСО Баланс на “А1 България” ЕАД за 2020 г., в хил. лева 

 

Към 31 Декември 2020 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 Фиксирани мрежови услуги на едро

1 Мобилни мрежови услуги на едро

1 Фиксирани услуги на дребно 

1 Мобилни услуги на дребно

Общо за услуги от обхвата на задължението за разделно 

счетоводство

2

2 Нерегулирани фиксирани мрежови услуги на едро

2 Нерегулирани мобилни мрежови услуги на едро

2 Нерегулирани фиксирани услуги на дребно 

2 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: 1 526 662 1 673 854 1 600 258 6 357 (6 422) 1 606 465

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


