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1 Вовед
ОНЕ телекомуникациски услуги – ДООЕЛ Скопје е назначен од страна на Агенцијата за
електронски комуникации на Република Македонија (АЕК) како оператор со значителна
пазарна моќ (ЗПМ) на free-to-air (FTA) DTT1 пазар, по претходно добивање на одобрение за
користење на радиофреквенции за радиодифузна служба за ДВБ-Т (за два МУКС) во 2012
година, изведено преку тендерска процедура2.
Како резултат на ова АЕК му наложи на ОНЕ обврска за контрола на цените и обврска за
водење на сметководство на трошоци и сега ги побарува цените за национален и регионален
пристап до дигиталниот терестријален систем за емитување, кој го нуди ОНЕ, да бидат
поставени на трошковна основа.
Во јануари 2015 двата оператори ОНЕ и Vip извршија спојување и го формираа ОНЕ.ВИП, кој е
легален наследник на ОНЕ (и ВИП). Како таков сите права и обврски кои беа наметнати на
ONE се трансферираат на ОНЕ.ВИП.
Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија (АЕК) ги овласти Analysys
Mason Limited (‘Analysys Mason’) и Грант Торнтон Консалтинг ДОО (‘Грант Торнтон’) да
развијат модел на трошоци за емитување free-to-air услуги на дигитална терестријална
платформа („FTA DTT“) и да го пресметаат пондерираниот просечен трошок на капитал
WACC, кој ќе се применува во моделот на трошоци.
Овој извештај ја обезбедува придружната документацијата кон моделот на трошоци и треба
да се чита како придружен на Воведниот извештај, кој претходно веќе е доставен и објавен
на веб страната на АЕК.
Моделот ги пресметува трошоците за FTA DTT услуги на национално и регионално ниво.
Делови од FTA мрежата на ОНЕ.ВИП е споделна со мобилната мрежа на ОНЕ.ВИП и DTT
терестријална мрежа; поради тоа, процесот на пресметка ги зема во предвид мобилните и DTT
операциите на ОНЕ.ВИП, со цел вкупните трошоци на мрежата да се алоцираат на три
различни операции: мобилна, DTT за кои се плаќа и FTA DTT.
Останатиот дел од овој документ ги содржи следните елементи:



Поглавје 2 - ја опишува методологијата на моделот, објаснувајќи ги сите главни
концептуални чекори
Поглавје 3 - ги сумира резултатите од FTA DTT моделот и проценката на WACC

1

Види http://www.aek.mk/mk/analiza/pregled-na-analizi/golemoprodazhba?start=10.

2

АЕК процедура бр. 02-2954 од 15 Октомври 2012;DVB-T Лиценца за емитување бр. 107976/1доделена на
ОNЕ од страна на АЕК на 17 Мај 2013 година.
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Анекс А - ја објаснува структурата на Microsoft Excel моделот, објаснувајќи ги секој од
табелите и поврзаноста меѓу нив и дава листа на кратенки кои се користени во овој
документ.
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2 Методологија
2.1 Клучни претпоставки
2.1.1 WACC
Математичката формула за WACC по оданочување е:3
𝑊𝐴𝐶𝐶по оданочување = 𝐶𝑑 ×

𝐷
𝐸
+ 𝐶𝑒 ×
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸

каде што:





𝐶𝑑 е трошок на долг
𝐶𝑒 е трошок на капитал пред оданочување
D е вредноста на долгот на операторот
E е вредноста на капиталот на операторот.

Трошокот на капитал пред оданочување Ce се пресметува со Capital Asset Pricing Model, т.е .
𝐶𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 × 𝑅𝑒 , каде што:


R f е безризична стапка на принос на вложување



Re премија за ризик
 е мерка за ризичноста на определена компанија или сектор во однос на економијата



во целост.
Трошокот на долг CD ги рефлектира приносите од типична корпоративна обврзница и се
пресметува по следната формула 𝐶𝑑 = (1 − 𝑡) × (𝑅𝑓 + 𝑅𝑑 ), каде што:




Rf е безризичната стапка на принос
Rd е премија на долг на компанијата
t е корпоративен данок

Моделот функционира во услови пред оданочување, така што пресметаниот WACC по
оданочување мора да се аплицира на хомологниот WACC пред оданочување, според
формулата:
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 =

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥
(1 − 𝑡)

Бидејќи корпоративниот данок во Македонија изнесува 10%, вредноста пред оданочување
изнесува 11.05%.
3

Види Поглавје 4 од Почетниот извештај.
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2.1.2 FTA DTT
FTA DTT моделот на трошоци ја следи предложената методологија во Почетниот
извештај;4 Клучните оперативни принципи се претставени како што следи:
Внес на трошоци


Моделот ја зема во предвид постојната DTT мрежа на ОНЕ.ВИП во поглед на број на
средства и карактеристики на средствата (пр. исто напојување на предавател).



Моделот ги зема во предвид ефективните трошоци кои настанале во емитувањето на
FTA DTT каналите од страна на ОНЕ.ВИП (национални и регионални), вклучувајќи ја и
дистрибуцијата и трошоците за мултиплексинг.



Други мерки на ефикасност не се земени во предвид, со оглед на тоа дека мрежата на
ОНЕ.ВИП е изградена неодамна, во контекст на обезбедување на конкурентен пазар, пр.
ОНЕ.ВИП немаше намера за неефикасен развој на мрежата и целта при развојот на
мрежата беше да се максимизира вредноста за акционерите преку развој на ефикасна
мрежа.



Применувајќи ги најдобрите и најсовремени европски практики во регулаторно
сметководство и сметководство на трошоци, моделот користи метод на тековно
сметководство на трошоци (current cost accounting - CCA), наместо метод на историски
трошоци (historical cost accounting HCA). Стандардно применета е амортизација при
променливи цени на средствата (tilted annuity) иако моделот пресметува и ануитетна и
линеарна амортизација и можат да бидат тестирани од страна на корисникот.



Бруто сметководствената вредност (БСВ) за 2014 доставена од ОНЕ.ВИП се
претпоставува дека е добар показател на капиталниот трошок, кој настанал во време
кога секое средство од мрежата е пуштено во функција, т.е. се претпоставува дека секое
од средствата е пуштено во функција во една година.

Побарувачка


4

Претпоставките при димензионирање на мрежате се целосна искористеност на двата
FTA МУКСови; ова ниво на побарувачка е повисоко отколку моменталното пазарно
ниво на побарувачка но се чини разумно во однос на динамиката на пазарот кој ја има
АЕК, каде ова претпоставува голем интерес од страна на радиодифузерите на FTA DTT
платформите при одржливо ниво на цени. Претпоставувајќи целосна искористеност на
двата МУКС 6 и 7, секако треба да се земе во предвид и тоа дека додатните елементи на

Види Поглавје 3 од Воведниот извештај.
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мрежата (и инвестиции) ќе треба да се споредбени како постоечката мрежа (пр. еден
додатен предавател5 но без додатна опрема за мултиплексинг6).
Имплементација


Моделот опфаќа една година, бидејќи не се очеуваат значајни промени на
побарувачката затоа што вкупниот капацитет е ограничен со бројот на МУКСови.



Моделот е оспособен за пресметка на трошоците за услуга за секоја наредна година,
земајќи ги во предвид сметководствените податоци на ОНЕ.ВИП според средствa и
претпоставените трендови на трошкоците.



Користениот WACC во моделот е оној пресметан од страна на Analysys Mason, при што
е користен CAPM моделот и меѓународни споредбени податоци и економски
информации од Македонија со цел да се пресметаат различните параметри (Секција
2.1.1)

Пресметка на трошоците


Кај средствата на мрежата кои се делат со мобилните оператори, вредностите на
капиталните трошоци се актуелизирани во годината на градба на кулата на дадената
локацијата. Оваа опција е користена за средствата како што се локации, згради, кули,
климатизација итн.



За средствата на мрежата кои не се делат со мобилните оператори, вредностите на
капиталните трошоци се актуелизирани од годината кога ОНЕ.ВИП започнале со
емитување на DTT канали (како што се МУКСовите за DTT кои се користат
комерцијално односно со наплата, пред FTA МУКСовите). Оваа опција се користи за
предаватели, DTT антени итн.



На крај, средствата на мрежата кои се однесуваат на оперирањето на FTA DTT, т.е.
мултиплексерите, вредностите на капиталните трошоци се актуелизирани од годината
кога ОНЕ.ВИП започнала со емитување на FTA канали, т.е. од 2013 година.

Слика 2.1 го прикажува методот на актуелизација за секое од средствата на мрежата.

5

Знаеме дека моментално DTT предавателите на ОНЕ.ВИП имаат инсталирано пет предаватели за DTT, од
кои три за платена ТВ, еден за FTA и еден за целите на дополнителна побарувачка. Ако МУКС 7 има
потреба да биде емитуван на некоја дадена локација, тогаш ОНЕ.ВИП ќе адаптира N+1 дополнително
зголемена конфигурација, и со тоа пет предаватели ќе бидат активни и еден ќе биде за дополнително
појавената потреба. Веруваме дека ова е ефикасна стратегија на еластичност и е вклучена како таква во
моделот. Како и да е, трошокот за дополнителниот предавател е pro-rata алоциран на DTT МУКСовите за
плаќање на услугите како и на FTA МУКСовите.

6

Знаеме дека ОНЕ.ВИП користи мултиплексинг опрема со пет излези. Имајќи во предвид дека Македонија
има девет региони (за 8 плански региони), моментално два (дополнителни) МУКСови се потребни. Ако МУКС
7 се направи оперативен, тогаш десетте мултиплексинг излези во моментот ќе бидат доволни и еден MPTS
ќе може да се посвети само за националните канали и со тоа девет можат да опслужат различни регионални
MPTS.

Реф. бр.: 2005425-104

.

Нацрт извештај за методологија за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална
терестијална ДТТ платформа и пресметка на WACC | 6

Слика 2.1:Актуелизација на капиталните трошоци на средствата [Извор: Analysys Mason, 2016]
Мрежни средства

Сегмент на
вредносен синџир

Опција на
актуелизација

Емитување

Годината на градба
на кулата.
Претпоставена
година на лансирање
на мобилните
операции на
локацијата

Дистрибуција

Датум на
започнување со DTT
операции за кои се
плаќа (овие врски се
наменети за DTT
операции и не се
соподелени со
мобилните операции)

Образложение

 Локации
 Згради
 Eлектрични
трафостаници
 Централа за итни
случаи
 UPS (Уреди за
непрекинато
напојување)
 Климатизација
Предаватели
 DTT антени
 Комбинатори
 Внесувачи
 Кули

 Микробранови
врски

Mултиплексинг

Датум на
започнување со DTT
операции за кои се
плаќа

Овие средства се
однесуваат на headend локацијата. Иако
овие средства се
користат и за
мобилни операции
годината на изградба
на локацијата не
беше достапна. Овие
средства се користат
помеѓу DTT за кои се
плаќа и FTA

Mултиплексинг

Датум на
започнување со FTA
операциите

Мултиплексерот се
однесува само на
FTA МУКС

 Локацији
 Згради
 Електрични
трафостаници
 Централа за итни
случаи
 UPS
 Климатизација

Mултиплексер

Иако корисникот може да изврши промена на овие параметри во табелата за „Контрола“,
ние не препорачуваме тие да бидат променети, бидејќи овие парамети се поставени следејќи
го специчифичното образложение наведено погоре.
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2.2 Влезни податоци
2.2.1 WACC
Вредностите за секој влезен податок на WACC формулата се обезбедени од различни
извори, кои се претставени подолу во Слика 2.2.
Влезен
податок

Rf

Извор на вредноста

Внесени се три различни
вредности:
 10-годишна обврзница во
МКД издадена од
македонските органи во
декември 2015 година (3,5%)
 Просек од сите 10-годишните
обврзници издадени од
македонските органи од
ноември 2005 година (4,11%)

Вредност
користена во
WACC
формулата

Слика2.2: Извори на

Првата опција
(3,5%) се
користи како
стандардна во
формулата, но
корисникот
може да
изберете една
од другите две
опции

пресметка на WACC

влезните податоци
во формулата за

[Извор: Analysys
Mason, 2016]

 7-годишна европска
обврзница издадена од
македонските органи во јули
2014 година (3,975%)
Re

Внесени се три различни
вредности:

Првата опција
(10,2%) се
користи како
стандардна во
формулата, но
корисникот
може да одбере
една од другите
две опции

 Премија на пазарот во
7
Македонија во 2014 (10,2%)
 Просек од премијата на
пазарот од други споредбени
земји (Хрватска, Бугарија,
Словенија, Албанија, Србија)
8
во 2014 (8,98%)
 Просек од радидифузни
компании (Arqiva (2015), TDF
(2015), Abertis (2014) и
просекот од трите
италијански компании во
2015 т.е. EI Towers, Inwit и Rai
Way (5,58%)
Rd

Просек од радиодифузни
компании: Arqiva (2015), TDF
(2015), Abertis (2014) и три
италијански компании т.е. EI
Towers, Inwit and Rai Way (2015)

1%

7

Извор: Pablo Fernandez, Pablo Linares and Isabel Fdez. Acín.
http://www.valuewalk.com/wp-content/uploads/2015/07/SSRN-id2450452.pdf

IESE

Business

School

(2014),

8

Извор: Pablo Fernandez, Pablo Linares and Isabel Fdez. Acín.
http://www.valuewalk.com/wp-content/uploads/2015/07/SSRN-id2450452.pdf

IESE

Business

School

(2014),
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T

Даночна стапка која се
применува во Македонија

10%



Просек од радиодифузни
компании: Arqiva (2015), TDF
(2015), Abertis (2014) и просекот
од трите италијански компании
во т.е. EI Towers, Inwit and Wai
Way (2015)

0,85

D

Пресметка од претходни инпути

1,22%

E

Пресметка од претходни инпути

9,19%

WACC по
одданочување

D+E

10,41%

WACC пред
оданочување

Пресметка на WACC по
одданочување и даночна стапка

11,05%

2.2.2 FТА DTT
Овој модел се базира на добиените податоци од ОНЕ.ВИП, добиени на наше барање. Се
случија бројни интеракции (телефонски јавувања, електронска пошта и сл.) меѓу Analysys
Mason и ОНЕ.ВИП, по поднесувањето на првичните податоци, под надзор на АЕК, со цел
да се појаснат нејасните прашања и да се побараат понатамошни детали.
Како што е наведено во Почетниот извештај, типичната ТВ продукција и емитувањето на
вредностиот синџир може да се моделира, како што е прикажано на Слика 2.3. Треба да се
нагласи дека регулираните услуги на ОНЕ.ВИП вклучуваат единствено мултиплексинг,
дистрибуција и емитување, и единствено средствата кои се потребни за обезбедување на
овие под-услуги се инкорпорирани во моделот на трошоци.
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Слика 2.1: Ланец на вредности на DTT [Извор: Analysys Mason, 2016]
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Соодветните средства се поделени и групирани според различните сегменти на ланецот на
вредности на кои им припаѓаат, како што е прикажано подолу во Слика 2.4.
Емитување

Mултиплексинг

Дистрибуција

Слика 2.4: Средства по

 Локација

 Локација
 Зграда

 Микробранови
врски

сегменти на ланецот

 Зграда
 Прифатилиште

 Eлектрична
трафостаница

 Електрична
трафостаница
 Централа за итни
случаи

 Оптички врски

на вредности [Извор:
Analysys Mason, 2016]

 Централа за итни
случаи
 UPS

 UPS

 Климатизер

 Електично (DC)
напојување и
резервна
батерија

 Mултиплексер

 Климатизер
 Tрансмитер
 Комбинатор
 Внесувач
 Кула
 Aнтена

За секое од средства на мрежата претставени во релевантниот сегмент (мултиплексинг,
дистрибуција и емитување) ОНЕ.ВИП ги достави потребните технички податоци (пр.
локација и површина на градба, моќност на трансмитерот итн.), бруто сметководствена
вредност за 2014 (последни ревидирани податоци за фискална година) и оперативните
трошоци за 2014 година. Сликата 2.5 подолу ги прикажува клучните технички параметри за
секое инволвирано средство.
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Средство

Локација

Сегмент на
вредносен
синџир

Teхнички инпут

 Емитување

 Површина

 Емитување

 Површина

 Mултиплексинг
Прифатилиште
Eлектрична
трафостаница

 Емитување

Слика 2.5:
Клучни

 Mултиплексинг
Зграда

Единица мерка

 Површина

 Метри
квадратни

технички
податоци за

 Метри
квадратни

средствата

 Метри
квадратни

Analysys

 Емитување

 Моќност

 kVA

 Mултиплексинг

 Сопственост

 Сопствени/

[Извор:

Mason, 2016]

изнајмени
Централа за
итни случаи

 Емитување

 Моќност

 kVA

 Mултиплексинг

 Средства

 Број на
средства

UPS

 Емитување

 Моќност

 kVA

 Mултиплексинг

 Средства

 Број на
средства

 Емитување

 Достапен
капацитет

 kW

Климатизер

 Mултиплексинг

 Искористен
капацитет
Tрансмитер

 Емитување

 Моќност

 kVA

Комбинатор

 Емитување

 Моќност

 kVA

 Преносни
канали

 Опсег на
фреквенција

 Диаметар

 Инчи

 Должина

 Метри

 Висина

 Метри

 Оддел

 Метри
квадратни

Внесувач
Кула

 Емитување
 Емитување

 Година на
градба
Aнтена

 Емитување

 Година

 Распон

 Метри

 Висина на кула

 Метри

 Моќност

 W

 Опсег на
поддршка

 Опсег на
фреквенција

Mултиплексер

 Mултиплексинг

 Н/А

 Н/А

Mикробранови
и оптички
врски

 Дистрибуција

 Капацитет

 Mbps

Други клучни инпути на моделот се трендовите по единица трошок (за капитални и
оперативни трошоци) и векот на користење на сите категории на средства (како што е
прикажано на Слика 2.6), чии што извори ги добивме од меѓународни одредници кои
Analysys Mason ги има од претходни слични проекти.
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Figure 2.2: Asset unit cost trends and lifetimes [Source: Analysys Mason, 2016]

Листа на средства

Локација
Згради
Електрична подстаница
Резервна локација
UPS
Климатизација
Предавател + Комбинатор +
Внесувач + Антена
Филтер на Комбинатор
Внесувач
Кула
Антена
Микробранова конекција
Мултиплексер
МУКС лиценци

Тренд на цени
Капитални
Оперативни
трошоци
трошоци
%
%
-%
2%
2%
2%
-%
2%
-%
2%
-%
2%
-%
2%

Животен век
години
80
20
10
15
10
6

-%

1%

10

-%
-%
2%
-%
-%
-%
4%

1%
1%
2%
1%
1%
1%

8
20
30
20
15
10
10

Забелешка: Трендот на капиталните трошоци кој се користи за МУКС одобрението одговара на
безризичната стапка на ризик која се користи во WACC формулата.

2.3 Начин на пресметка
Моделот следи едноставна и јасна структура, движејќи се од податоците добиени од
ОНЕ.ВИП кон конечна пресметка на цената на Mbit/s на регионално и на национално ниво.
Слика 2.7 го илустрира начинот на пресметка во моделот на трошоци.
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Слика 2.3: Илустрација на пресметката за трошковниот модел [Извор: Analysys Mason, 2016]

Во останатиот дел од ова Поглавје поединечно се објаснети секој од шесте чекори
прикажани во графиконот погоре.
1.
Капитални и оперативни трошоци (по единица производ) по регион за мрежните
средства за емитување и дистрибуција
Првиот чекор на пресметката се однесува единствено на деловите за емитување и
дистрибуција од ланецот на вредности (види Слика 2.4). Сите податоци се добиени за секоја
локација поединечно. Овој чекор вклучува пресметка на просечни капитални и оперативни
трошоци по единица производ, за секој регион, за мрежните средства за емитување и
дистрибуција.
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Најголем дел од локациите на мрежата на ОНЕ.ВИП се користат единствено за мобилни
операции. Овие локации во целост се исклучени од пресметката на просечните трошоци по
единица на радиодифузната мрежа. Во предвид се земени локациите (за нив поврзаните
трошоци) кои се користат за радиодифузна дејност (сите од нив едновремено се и мобилни
локации).
Во овој чекор моделот пресметува два интермедијарни резултати на регионално и
национално ниво, за секоја категорија средства:


Вкупното „физичко количество“ на техничките парамети (пр. метри квадратни на
зграда, искористена моќ, итн.) по категорија на средства, по регион. Потоа на пример,
вкупната површина во метри квадратни на сите згради во регионот, вкупно
искористената моќност во регионот итн.



Просечни трошоци по единица (капитални и оперативни) по категорија средства, по
регион, на пример:
Единица трошок𝑟,𝑎 =

2.

∑𝑆𝑠=1 Трошок𝑠
∑𝑆𝑠=1 Физичко количество𝑠

∀𝑟 ∈ Региони, 𝑎 ∈ Средства

Трошоци за мултиплексинг

Во случајот на средствата за мултиплексинг процесот е малку поразличен од оној за
сегментите за радиодиодифузија и дистрибуција, бидејќи средствата за мултиплексинг не се
расподелени по одделна локација и регион, туку се споделени низ целата мрежа. Трошоците
на средставта за мултиплексинг се алоцирани низ девет региони според иста пропорција со
трошоците за радиодифузија, пресметани во првиот чекор9. Оваа пропорција се применува
на сите средства за мултиплексинг.
3.

Вкупни трошоци на мрежата

Целта на третиот чекор е да се пресметаат вкупните трошоци на мрежата за дадена година,
во иднина. За да се пресмета делот на капиталните трошоци кои треба да се надоместат во
текот на една година, овој модел применува амортизација при променливи цени на
средствата, која се пресметува како:

Амортизација при променливи цени на средствата =

9

𝐺𝑅𝐶 × (𝑊𝐴𝐶𝐶 − отстапка)
животен век
1 − (1 + отстапка⁄1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶 )

Уште еден одржлив начин е да се пресметаат трошоците врз основа на бројот на локации за емитување по
регион, но добиените резултати не се разликуваат значително, бидејќи постои блиска корелација меѓу бројот
на локациите и поврзаните трошоци.
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Забелешка:
GRC: Gross Replacement Cost (Бруто трошоци за замена).
Како што е наведено во Почетниот извештај,
и линеарна депрецијација.

10

за споредливост, во моделот се вклучени и ануитетна

Оваа пресметка ги дава вкупните трошоци на мрежата за дадена година во иднина.
Конечно, со цел да се вклучат општите трошоци кои не можат да бидат алоцирани на
одредена деловна единица како што се мобилен или DTT, се применува индиректно
селектирање (overhead mark-up) при пресметка на годишните трошоци на мрежата.
Индиректните селектирања се темелат на меѓународното искуство и се поставени на 6%.
4.

Алокација на трошоците на мрежата на услугите

Како што беше претходно наведено, голем дел од радиодифузната мрежа, во најголем дел
пасивна инфраструктура (пр. земја, кула, моќност и климатизација), се поделени помеѓу
FTA DTT , DTT за кои се плаќа и мобилните активности. Овој модел ги алоцира трошоците
на овие три услуги, преку следниве под-чекори:



Алокација на трошоци помеѓу мобилните услуги и DTT (FTA и оние за кои се плаќа)
Алокација на DTT трошоците на FTA и оние за кои се плаќа.

► Поделба на трошоците помеѓу мобилните и DTT услугите
ОНЕ.ВИП ги користи своите DTT локации за мобилните активности. Поради оваа причина
некои од пресметаните трошоци мора да се алоцираат на нивните мобилни операции.
Додека дел од средствата се користат единствено за целите на DTT (пр. посебни
микробранови врски, предаватели и DTT антенски системи), другите се користат и за двете
услуги, поради тоа нивните трошоци треба да се алоцираат по одредени двигатели; Сликата
2.8 подолу ги претставува двигателите на алокација, образложение за нивниот избор и
учеството на трошок на средството алоциран на DTT.
Слика 2.4: Двигател на алокација на трошоци на DTT [Извор: Analysys Mason, 2016]
Средство

Сегмент од
вредносен
синџир

Двигател на
алокација

Образложениe

Учество на
трошокот
алоциран на
DTT

 Локација

Емитување,
мултиплексинг

Површиназафатеност на
простор

Како и за зграда (види
подолу)

~53%

 Зграда

Емитување,
мултиплексинг

Површиназафатеност на
простор

Трошокот е алоциран
според површината на
мобилните и DTT

~53%

10

Види Поглавје 3 од Почетниот извештај.
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Средство

Сегмент од
вредносен
синџир

Двигател на
алокација

Образложениe

Учество на
трошокот
алоциран на
DTT

прифатилишта

 Кула

 Електрична
трафостаница
 Централа за
итни случаи

Зафатени метри
во кулата,
локацијата каде
мобилните и DTT
антените се
лоцирани и
вредноста на
секое место

Кулата е зафатана и
со мобилни и со DTT
антени. Типично,
постојат повеќе
мобилни од DTT
антени, но DTT
антените најчесто се
лоцирани на врвот од
кулата (повеќе
вреднувана позиција)

~50%

Искористена моќ

Разлика помеѓу
искористената моќ за
DTT и онаа за
мобилните активности

~92%

Емитување,
мултиплексинг

Искористена моќ

Електричното (DC)
напојувањњето е
мобилно средство, но
исто така се користи за
DTT трансмисија.
Двигател на
алокацијата е
пропроција од
вкупната моќ која се
однесува на DTT

~51%

Mултиплексинг

-

Eдинствено DTT
средства

100%

Емитување

Емитување,
мултиплексинг

 Климатизација

 UPS (вклучен во
трошоци на
трансмитер) –
електрично (DC)
напојување

 Микробранови
врски
 Трансмитер
 DTT антена
 Напојувач
 Комбинатор
 Mултиплексер

Иако корисникот може да ги измени во табелата за „Контрола“ (Control sheet), не се
препорачува тие да се менуваат, бидејќи овие парамети се поставени следејќи го
специфичното образложение објаснето погоре.
► Поделба на трошоците помеѓу FTA и DTT услугите кои се плаќаат
Откако вкупните трошоци на мрежата се поделени меѓу мобилните и DTT операции,
потребна е понатамошна поделба. ОНЕ.ВИП има два FTA DTT МУКСови, но исто така
управува со три DTT MУКСови за кои се плаќа, преку споделување на истата пасивна
инфраструктура. Бидејќи се пресметува само трошокот на FTA DTT, трошокот по Mbit/s
мора да се пресмета со земање во предвид на само дел од трошоците генерирани од страна
на FTA DTT услугата, а не за DTT услугата за која се плаќа. Во овој случај, основа за
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алокацијата на трошоците е капацитетот во Mbit/s на користените МУКСови. Бидејќи сите
MУКСови имаат ист капацитет (како што е известено од страна ОНЕ.ВИП) и целосно ги
споделуваат емитувањето и дистрибуцијата на мрежните средства, уделот на трошоците за
DTT кои се алоцирани на FTA се еднакви на делот на FTA МУКСови од вкупниот број на
МУКСови, т.е. 40 % (два MУКСови од пет).
ОНЕ.ВИП ги пренесува сите MУКСови, од сите радиодифузни локации. На секоја локација
има по пет активни предаватели, иако сите пет предаватели користат заеднички антена
систем (комбинатор, напојувач и антена). ОНЕ.ВИП достави паушална вредност за
трошоците за предаватели, комбинатори и антени (по локација), и уделот на овие трошоци
алоцирани на FTA, исто така изнесува 40%.
Има два исклучоци во правилото на алокација објаснето погоре:




5.

Микробрановите врски – Алоцирањето на трошокот се прави во согласност со
моменталната употреба на врските направена за двете услуги, според податоците
обезбедени од АЕК (т.е. 48% на DTT услугата за која се плаќа и 52% за FTA DTT
услугата).
Мултиплексери - Трошокот за опремата за мултиплексинг, обезбеден од страна на
ОНЕ.ВИП се однесува единствено на FTA операциите: поради тоа сите трошоци се
алоцирани на FTA DTT услугата.

Вкупно пренесен капацитет во сите региони

Побарувачката на услуги соодвејствува на пропусниот опсег на МУКСот користен од
ОНЕ.ВИП за емитување на сите ТВ канали кои побаруваат пристап кон услугата.
Користењето на пропусниот опсег зависи од два технички парамметри:



11

Максимум расположив капацитет на МУКСот, пр. 2 х 22,5 = 45 Mbit/s, кој го прави
капацитетот.
Пропусниот опсег по тип на канал, пр. SD или HD, се пресметува според
максималниот број на канали по тип кои може да се мултиплексираат во еден
МУКС11, како што е претставено подолу.

Во пракса зависи од бројот на технички параметри, воглавно од технологијата на пренос (пр. DVB-T, DVB-T2)
и кодот на компресирање (пр. MPEG-2, MPEG-4, итн.)
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Тип на канал

Максимален број на
канали во еден МУКС

Пропусен опсег
12
по канал

SD

10

2,25

HD

4

5,63

Слика 2.9: максимален
број на канали по тип
по MУКС и пропусен
опсег по тип на канал
[Извор: Analysys Mason
врз основ на One.Vip,
2016]

Постои безконечен број на комбинации од типови на канали (SD/HD) и број на канали по
тип со што вкупниот број на слободен пропусен опсег би можел да се исполни; како
дополнение, може да се очекува дека двата фактори ќе се променат во иднина, пр. нови
канали кои може да се приклучат на платформата во иднина и некои од постоечките/нови
канали може да се одлучат симултано да имаат SD и HD.
Со цел да се овозможи лесно користење, имплементиравме, како додаток на пристапот
опишан погоре во текстот (пр. побарувачка како продукт од канали и пропусен опсег по
канал, по тип), можност корисникот да внесува процентуална искористеност од вкупниот
пропусен опсег на регионално ниво, за да тоа се прикаже како очекувано ниво прифаќање
на услуга13.
Затоа, побарувачката е пресметана како:
Побарувачка𝑟 = % 𝑜𝑓 искористеност𝑟 × капацитет на МУКСот ∀𝑟 ∈ Регион
каде Капацитетот на МУКСот = 2 × 22.5 = 45 𝑀𝑏𝑖𝑡/𝑠.
Внесениот процент на искористеност е 100% за сите региони во државата, како што е
прикажано на Слика.5, т.е. претпоставуваме дека двата MUX 6 и 7 се целосно искористени
во сите региони.

12

Пропусниот

опсег

по

канал

е

пресметан

како

Пропусен опсег по канал𝑖 =

Капацитет на МУКС
Максимален број на канали𝑖

∀𝑖 ∈

Тип на канал , Каде што капацитетот на МУКС изнесува 22,5 Mbit/s
13

Како прва проверка, корисникот ќе може да ја пресмета искористеноста на соодветниот микс на канали за да
пристапи соодветно кон внесените проценти на искористеност
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Побарувачка за услуга
Вкупно
D1-Црн Врв (Велес)
D1-Црн Врв (Скопје)
D2-Страцин
D3-Туртел
D4-Боскија
D5-Пелистер
D6-Мали Влај
D7-Стогово
D8-Попова Шапка

Пропусен опсег
Mbit/s
14.8
15.8
22.5
15.8
13.5
11.3
13.5
13.5
13.5
20.3

% искористеност
пресметка
внес
33%
100%
35%
100%
50%
100%
35%
100%
30%
100%
25%
100%
30%
100%
30%
100%
30%
100%
45%
100%

Слика.5:Услужна
побарувачка во
процент на
искористеностпо
14

регион

[Извор:

Analysys Mason, 2016]

Овие проценти се значајно повисоки отколку постоечките; но како и да е, тие го
рефлектираат очекувањето на долк рок за користење на услугата, за што има поткрепа во
одредени релевантни тврдења:
Пазарен контекст – Според истражувањата и анализите на АЕК, значителен број на ТВ
станици покажуваат волја да се приклучат (вратат) на DTT платформа доколку има разумни
услови за пристап.
Уникатност на мрежата – платформата на ОНЕ.ВИП за FTA DTT е единствената
платформа која е расположива согласно регулаторните услови на пазарот; но, пристапот не
е задолжителен на двете преостанати DTT платформи (имено услугите на ОНЕ.ВИП кои се
плаќаат и оние кои се на јавниот радиодифузер) и засега јавниот дифузер нема дозволено
пристап на своите платформи на трети канали.
Мрежа – Единствените алтернативни комерцијално исплатливи можности за телевизиите се
кабелските мрежи; како и да е, сите од нив имаат голема покриеност на 10-12 поголеми
урбани области од државата, додека DTT единствено е релевантна платформа која дава
виртуелна целосна покриеност.
Прифаќање на HD канали – Прифаќањето на HD канали може да биде очекувано, како
искуство демонстрирано во останати држави. Дополнително, HD каналите обично се
емитуваат во симулкаст со нивните вариации на SD канали, т.е. ТВ канал не може да биде
емитуван само во HD затоа што ќе може да биде гледан само со HD ТВ приемник,
прифаќање кое побарува подолг временски период за да може да се променат ТВ
приемниците (6-10 години во зависност од побарувачката на пазарот), па затоа емитувањето
на HD не може да ја намали побарувачката на SD пропусниот опсег на платформи на краток
и среден временски рок.
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The column labelled as ‘calculated’ reports the current actual percentage of occupancy in light of the current service
demand
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Слика 2.6 подолу прикажува извештај за секоја земја за бројот на DTT МУКСови15 и бројот
на FTA HD канали, двата дадени во апсолтни услови и како процент од вкупните FTA
канали.
Слика 2.6: Процент од FTA HD канали произлезен од вкупните FTAканали во одредните земји
[Извор: Analysys Mason, 2016]
Земја

Број на МУКСови

Број на FTA HD
канали

% од FTA HD канали
од вкупните FTA
канали

Франција

7

4

13%

Летонија

7

-

-%

Шведска

7

3

33%

Австрија

6

1

5%

Шпанија

6

5

17%

Грција

5

1

2%

Малта

5

-

-%

Норвешка

5

1

10%

Романија

5

1

11%

Чешка

4

5

12%

Литванија

4

1

7%

Полска

4

6

21%

Словачка

4

3

18%

Земји со 6 или 7МУКСови

6.4

5.7

15%

Сите земји

5.4

3.9

12%

Просек

Слика 2.7 подолу дава споредба на односот на естимирана искористеност во некои
селектирани земји: додека прогнозата за Македонија за 100% искористеност ќе ја
квалификува во врвот на листата. Оваа споредба покажува дека дури и во сегашно време
има определен број на земји со однос на искористеност блиску до 100% или значајно над
80%. Треба да се забележи дека споредбата за искористеност по земји се однесува за
сегашноста и затоа исто така очекувано е истата да се зголемува пред се поради HD и
пуштањето на нови канали.

15

Ги вклучува двете платени FTA комерцијални DTT МУКСови
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Слика 2.7: Одредница за однос на искористеност [Извор: Analysys Mason, 2016]
100%
90%
% на пропусен опсег

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

6.

Латвија

Малта

Литванија

Македонија

Австрија

Шпанија

Словачка

Франција

Норвешка

Шведска

Грција

Полска

Чешка

0%

Пресметка на трошок

Со цел да се добие трошокот по единица за FTA DTT услуги, трошоците на мрежата
алоцирани на FTA DTT услугата се поделени со побарувачката за услугата на регионално
ниво, т.е.:
𝐹𝑇𝐴 𝐷𝑇𝑇 трошок по единица𝑟 =

𝐹𝑇𝐴 𝐷𝑇𝑇 трошоци𝑟
∀𝑟 ∈ Региони
Побарувачка𝑟

Трошоците по единица за FTA DTT услугата на национално ниво се еднакви на збирот од
пресметаните трошоци по единица на регионално ниво, т.е.:
9

𝐹𝑇𝐴 𝐷𝑇𝑇 Трошоци по единица национални = ∑ 𝐹𝑇𝐴 𝐷𝑇𝑇 трошоци по единица𝑟
𝑟=1
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3 Резултати и начин на употреба
3.1 Резултати
3.1.1 WACC
WACC пред оданочување кој е користен во моделот на трошоци за FTA DTT изнесува
11,05%.
3.1.2 Трошоци за FTA DTT услуга
Сликата 3.1 подолу збирно ги покажува трошоците за FTA DTT услуга пресметани со
моделот. Резултатот на национално ниво е еднаков на збирот од резултатите на регионално
ниво.
Регион

Трошок по единица
МКД / Mbit/s
ЕУР / Mbit/s
2,372,810
38,667
263,646
4,296

Национално
Регионален просек

Слика 3.1:Трошоци за
комерцијалната FTA
DTT услуга [Извор:
Analysys Mason, 2016]

Пресметаната вредност е во согласност со расположливите референтни точки, пресметана
како цена за Mbit/s, според популација, за да се земе во предвид факторот големина на
земјата, како што е прикажано на Слика 3.2.

16

16

[Извор: Analysys Mason, 2016]

45
40
35
30
25
20
15
10

Постојат повеќе цени по земји поради различните услови (пр. должината на договорот)
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О. Кралство 4

Франција 1

Македонија Модел

О. Кралство 3

Шпанија 2

Италија

Македонија цена со
попуст

Франција 2

Франција 3

Франција 4

0

Шпанија 1

5
Македонија Ценовник

Илјади Евра за Mbit/s по население

Слика 3.2: Споредба на цена за Mbit/s според популација
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3.2 Табела „Контрола“ (Control sheet)
Табелата „Контрола“ збирно ги прикажува резулатите од моделот и се користи како
контролна табела на моделот. Корисникот на моделот може да подесува низа параметри за
да се користат во моделот.
Слика 3.3 подолу го претставува првиот сет параметри на моделот кои корисникот може да
ги одбере.
Година за пресметка
Година на моделот
Резултати за годината
Година на податоци
Број на години за реализација
на трошоците по единица
производ

Слика 3.1: Година на
2016
2014
2

модел и
димензионирање и
параметри на
трошоци кои треба
да се изберат од

Димензионирање и трошоци
Параметри за трошоци
WACC
WACC кој ќе се користи

Контролната табела
[Извор: Analysys
Пресметан WACC

Без ризична

Издадена
обврзница Дек.
2015 (10 год.)

Пазарен премиум за ризик

Македонија (2014)

WACC пресметан

Mason, 2016]

11.05%

Метод за поврат на капитални трошоци
Метод за поврат на трошоци
Ануитет
Распределба на мултиплексирање
Распределба на трошоци за
мултиплексирање по регион

Пропорција на
пренос

Оперативен трошок по единица Микробранова конекција
Извор на оперативен трошок по
единица Микробранова
One.Vip (ЕУР571)
конекција



Година на Модел - Првиот параметар кој корисникот може да го селектира е „Година
на модел“ (Model year). По правило моделот ги пресметува трошоците за 2016 година,
но може да се избере која било година помеѓу 2016 и 2022 година. Келијата „број на
години за кои се остварува единица трошок“ (number of years on which to actualise unit
cost) варира во зависност од селектираните години. Бидејќи податоците за трошоците
добиени од ОНЕ.ВИП се однесуваат на 2014 година, тие се актуелизирани за 2 години
(2016 - 2014 = 2 години).
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WACC - WACC се користи во моделот за да се утврди вредноста на парите во текот на
времето за поврат на капиталните трошоци. Колку е поголема вредноста на WACC,
поголема ќе биде повратот на трошоците на ОНЕ.ВИП и следствено повисок ќе биде
трошокот за пренесените Mbit/s. Вредноста на WACC може за се подеси со избор на:
— три различни безризични вредности: 3,975% (7-годишна Еврообврзница во ЕUR,
2014), 3,5% (10-годишна обврзница во МКД, 2015) и просечната вредност на 10годишните обврзници издадени од Македонската влада од 2005 година наваму
(4,11%)
— три различни вредности за премија на пазарот: премија на пазарот во Македонија за
2014 година (10,2%); просек од пазарните премии од други споредливи земји
(Хрватска, Бугарија, Словенија, Албанија, Србија) за 2014 година (8,98%); просекот
од серија радиодифузни компании (5,58%), имено, Arqiva (UK, 2015); TDF (France,
2015); Abertis (Spain, 2014); EI Towers, Inwit and Wai Way (Italy, 2015)
Моделот користи пресметан WACC врз основ на безризична 7-годишна Еврообврзница
од Јули 2014 година и пазарниот премиум пресметан за Македонија за 2014 година.17
Ќелијата „WACC внесени“ (WACC inputted), (види Слика 3.3), ја прикажува финалната
употребена вредност на WACC, која изнесува 11,05% со стандардни параметри.



Метод на амортизација - Друг параметар кој корисникот може да го избере е методот
на амортизација во контролниот лист. Како што претходно беше спомнато моделот
користи амортизација при променливи цени на средствата, но место нив може да се
избере и помеѓу методите за ануитетна и линеарна амортизација.



Алокација на трошок за мултиплексинг - Корисникот може да одбере распределба
на мултиплексинг трошоци. Како што е објаснето во Поглавје 2.3, трошоците за
мултиплексинг не се поврзани со единствена локација или регион, бидејќи
мултиплексирање се спроведува во централа (head end) и тогаш мулиплексираниот
сигнал се дистрибуира до секоја локација од страна на дистрибутивната мрежа. Со цел
да се алоцираат трошоците за мултиплексинг на регионално ниво, моделот понудува
избор помеѓу два различни методи:
— употреба на еднаква пропорција на трошоци од обемот на трошоци на
радиодифузни средства по регион (т.е. останатите трошоци освен трошоците за
дистрибуција/пренос).
— користење на пропорција на број на локации по регион.
Моделот ја користи првата опција, но мора да се назначи дека резулатите не варираат
значајно доклку се користи втората опција.
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Оперативни трошоци за единица на микробранова врска – Корисникот може да
одбере помеѓу две вредности, кои доаѓаат од два извори, т.е.:
— вредност предвидена од ОНЕ.ВИП, приближно 571 евро по врска, вклучувајки: (i)
претплата за фрекфенција која треба да се плати на АЕК, (ii) техничка поддршка и
(iii) трошоци за одржување
— вредност предвидена од АЕК, 70 евра по врска, вклучувајќи ја само претплатата за
фрекфенција.

На крај, корисникот може да одлучи како ќе ги избира финансиските параметри на
средствата. Сите средства во моделот имаат трендови на капиталните и оперативните
трошоци, кои се поставени со користење на меѓународни стандарди. Времето на користење
на средствата исто така е внесено врз основа на меѓународните стандарди. Процентот на
вкупните трошоци доделени на мобилните операции се одразуваат во образложението
објаснето на Слика 2.8.
Серија на параметри кои можат да бидат избрани од контролната табела, врз основа на
средствата за секоја мрежа поединечно се прикажани на Слика 3.4.
Слика 3.2: Променливи параметри за средствата во работната табела „Контрола“ [Извор:
Analysys Mason, 2016]

Листа на средства

Локација
Згради
Електрична подстаница
Резервна локација
UPS
Климатизација
Предавател + Комбинатор +
Внесувач + Антена
Филтер на Комбинатор
Внесувач
Кула
Антена
Микробранова конекција
Мултиплексер
МУКС лиценци

Реф. бр.: 2005425-104

Тренд на цени
Капитални
Оперативни
трошоци
трошоци
%
%
-%
2%
2%
2%
-%
2%
-%
2%
-%
2%
-%
2%

.

Животен век
години
80
20
10
15
10
6

-%

1%

10

-%
-%
2%
-%
-%
-%
4%

1%
1%
2%
1%
1%
1%

8
20
30
20
15
10
10

Нацрт извештај за методологија за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална
терестијална ДТТ платформа и пресметка на WACC | А–1

Прилог А Структура на моделот и кратенки
A.1 Структура на моделот
Моделот на трошоци се состои од два поврзани делови. Првиот е насловен „Влезни
податоци“ и содржи информации кои се добиени од ОНЕ.ВИП а се однесуваат на основните
влезни податоци и трошоци за секое средство на секоја поединечна локација. Сите работни
табели кои се содржани во работната табела насловена „Влезни податоци“ имаат идентично
поврзување во работнати табели во работниот документ „Модел“.
Слика 0.1: Резиме на работната табела “Влезни податоци” [Извор: Analysys Mason, 2016]
Табела

Опис

Употреба во структурата на
моделот

Пренос –
Информации

Технички влезни податоци за
средствата за пренос (пр.
предавател енергија, висина на
антена, и др.)

Поврзани во табелата со исто име
во работниот документ “Модел”

Пренос – Трошоци

Средство за пренос GBV и
оперативни трошоци

Поврзани во табелата со исто име
во работниот документ “Модел”

Дистрибуција

Капацитет, GBV и оперативни
трошоци на конекциите на
микробранови и оптика со мрежата
на ОНЕ.ВИП

Поврзани во табелата со исто име
во работниот документ “Модел”

Мултиплексирање

Технички и економски влезни
параметри, средства за
мултиплексирање

Поврзани во табелата со исто име
во работниот документ “Модел”

WACC

WACC слики и влезни податоци
користени од ОНЕ.ВИП

Information linked to the WACC
calculation sheet of the “Model”
workbook.

ОНЕ.ВИП Сметки

ОНЕ.ВИП сметки користени за
проверка во моделот

Не се директно употребени во
моделот

Податоци
доставени од АЕК
-->

Табели кои следуваат податоци
доставени од АЕК  содржи
дополнителни информации
доставени од АЕК

Не се директно употребени во
моделот
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Слика 0.2: на работната табела “Модел” [Извор: Analysys Mason, 2016]
Табела

Опис

Употреба во структурата на
оделот

Контрола

Резиме на резултатите од моделот и
контролна табела на моделот.

Корисникот може да промени
серија на параметри кои се
употребени за пресметка на
трошоците по пренесен Mbit/s

Локации по регион

Оваа табела пресметува капитални и
оперативни трошоци по единица за
сите мрежни средства на просечна
локација на регионално ниво за
средствата за пренос и дистрибуција.

Добива податоци од Пренос –
Информации и табелата за
Информации за Трошоците и дава
резултат за табелата Трошоци

Распределба на
Мултиплексирање

Оваа табела ги распределува GBV и
оперативните трошоци на средствата
за мултиплексирање во девет
посебни региони

Добива податоци од Пренос –
Информации и табелата за
Информации за Трошоците и дава
резултат за табелата Трошоци

Трошоци

Оваа табела ги пресметува
годишните капитални и оперативни
трошоци за секое средство по регион
за секоја година, земајќи ја во
предвид временската вредност на
парите

Добива податоци од табелите
Локации по регион и Распределба
на Мултиплексирање и дава
резултат на табелата Резиме на
вкупни трошоци

Парпределба на
трошоци по
услуги

Оваа табела најпрво ја пресметува
распределбата на вкупните трошоци
пресметани во тавелата Трошоци во
мобилни иDTT операции. Потоа ги
дели DTT трошоците помеѓу платена
ТВ и FTA

Дава резултати на табелата
Контрола

Резиме на вкупни
трошоци

Оваа табела е резиме на вкупните
годишни трошоци, капитални и
оперативни за сите средства во
мрежата, вклучувајќи ги и трошоците
за мобилна телефонија, вкупни DTT и
FTA трошоци

Добива информации од табелите
Трошоци и Контрола и дава
резултати на табелите
Побарувачка и Трошок по единица

Побарувачка

Го пресметува потребниот пропусен
опсег на регионално нивокако што е
објаснето во параграф 5 од секцијата
2.3

Добива податоци од табелите
Резиме на вкупни трошоци и
Контрола

Трошок по
единица

Пресметува трошок по услуга на
регионално и на национално ниво
преку делење на вкупните трошоци
на мрежата за FTA и DTT услуги (од
табелата за Резиме на вкупни
трошоци) по побарувачката (од
табелата Побарувачка)

Табела со резултати, која добива
податоци од табелите Резиме на
вкупни трошоци и Контрола

Влезни
параметри

Табелите кои следуваат после
табелата Влезни параметри  се
поврзани табели од документот
“Влезни параметри”

Табелите кои следуваат после
табелата Влезни параметри  се
идентични на оние со исто име во
документот “Влезни параметри”.
Овие табели влегуваат во
табелите Локации по регион и
Распределба на
Мултиплексирање
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Табела

Опис

Употреба во структурата на
оделот

WACC 

Табелите кои следат по табелата
WACC  го пресметуваат
предложениот WACC за моделот.
Табелата Пресметка на WACC ја
сумира пресметката на WACC и исто
така го прикажува WACC добиен од
ОНЕ.ВИП

Табелите кои следат по табелата
WACC  се искористени за
пресметка на WACC предложени
од Analysys Mason. Табелата
Пресметка на WACC добива
информации од табелата WACC од
документот “Влезни параметри”.
WACC се користи во табелата
Трошоци

A.2 Листа на кратенки
Сликата А.3 ги прикажува сите кратенки кои се користени во изработката на овој документ.
Слика 0.3: Листа на акроними и кратенки [Извор: Analysys Mason, 2016]
Акроним

Значење

АЕК

Агенција за Електронски комуникации на Република Македонија

DTT

Digital terrestrial television

DVB-T

Дигитален видео пренос – копнен (Digital video broadcasting – terrestrial)

FTA

Free to air

GBV

Бруто сметководствена вредност (Gross book value)

GRC

Бруто трошоци за замена (Gross replacement cost)

HD

Канал со висока резолуција (High-definition channel)

KVA

Кило волт ампер (Kilo-volt-ampere)

MUX

Мултиплекс (Multiplex)

SD

Канал со стандардна резолуција (Standard definition channel)

UK

Обединето Кралство (United Kingdom)

UPS

Непрекинато снабдување со енергија (Uninterruptible power supply)

WACC

Пондериран просечен трошок на капитал (Weighted average cost of capital)
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