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Kонцептуален пристап за пресметување на пондериран просечен трошок
на капиталот (WACC) за Македонски Телеком АД Скопје, Т-Мобиле
Македонија АД Скопје и Космофон АД Скопје

Врз основа на Законот за електронски комуникации (Службен Весник на РМ 13/05, 14/07, 55/07
и 98/08) член 48 Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) може да му наметне на
операторот со значителна пазарна моќ на релевантен пазар обврска висината на цените на
услугите да бидат базирани на реални трошоци и контрола на цени, вклучително и обврски
дека цените за специфични видови на интерконекција и/или пристап на локална јамка да бидат
определени според трошоците и карактеристиките и можностите што ќе бидат вклучени во
сметководствените системи за трошоци. При определување на цените АЕК му дозволува на
операторот разумна стапка на поврат на инвестираните средства, земајќи ги во предвид и
ризиците што се составен дел од инвестициите.
Најсоодветен метод за утврдување на разумната стапка на поврат на инвестираните средства
е пресметката на цената на капиталот. Цената на капиталот претставува дополнителен
трошковен елемент во пресметката на трошоците за обезбедувањето на услугите. Имајќи ги во
предвид надлежностите на АЕК како независно регулаторно тело, од особено значење е
пресметувањето на цената на капиталот на операторите со значителна пазарна моќ на
релевантните пазари односно пресметување на разумната стапка на поврат на инвестираните
средства земајќи ги во предвид и ризиците што се составен дел од инвестициите.
Како резултат на спроведена постапка за јавна набавка на консултантски услуги за
пресметување на пондериран просечен трошок на капиталот (Weighted Average Cost of Capital)
за фиксен оператор и мобилни оператори објавен во Службен Весник на РМ бр.71/2009 година
АЕК склучи договор со Deloitte Advisory and Management Consulting PLC- Hungary согласно кој
договор АЕК ќе го пресмета WACC за Македонски Телеком АД Скопје, Т-Мобиле Македонија
АД Скопје и Космофон АД Скопје.
Процесот на пресметување на WACC за трите оператори поодделно ќе се одвива во четири
фази, и тоа:
Фаза 1: Со одржување на иницијалниот состанок со Deloitte отпочнува процесот на
пресметување на WACC. На почетокот на процесот ќе се разработи методологијата што ќе се
користи за пресметување на WACC за трите оператори поодделно. Во оваа фаза ќе се
координира соработката помеѓу АЕК и операторите заради обезбедување на потребните
податоци, неопходни за пресметување на WACC. Оваа фаза ќе трае 15 дена.
Фаза 2: Втората фаза ќе се фокусира на развојот на пресметката на WACC за трите оператори.
Оваа фаза трае 30 дена и завршува со добивање на нацрт пресметка за WACC за трите
оператори кои поединечни нацрт пресметки ќе бидат предмет на јавна расправа.
Фаза 3: Согласно Законот за електронски комуникации АЕК јавно ќе ги објави поединечните
нацрт пресметки за WACC и ќе побара мислење од сите заинтересирани страни во период од
30 дена од денот на објавувањето. По завршување на рокот од 30 дена ќе се оддржи јавна
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расправа на која ќе бидат поканети претставници на сите заинтересирани страни за да ги
презентираат своите гледишта и ставови за нацрт пресметките на WACC за трите оператори
поодделно.
Фаза 4: Ова е крајна фаза на проектот во текот на која по завршувањето на јавната расправа
ќе се разгледаат коментарите и забелешките на заинтересираните страни. По објавување на
пристигнатите коментари АЕК ќе ги објави на својата веб страна финалните пресметки за
вредноста на WACC за трите оператори поодделно . Врз основа на финалните пресметки, АЕК
ќе донесе одлука за пресметаната вредност на WACC за трите оператори поодделно.
Одлуката на АЕК исто така ќе биде јавно објавена на веб страната на Агенцијата.
Краток осврт на методологија за пресметување на WACC
Пондериран просечен трошок на капиталот (WACC) претставува стапка на поврат која
преставува компензација на инвеститорите вклучувајќи го капиталот и долгот за инвестицијата
што тие ја направиле во таа конкретна компанија. Оваа с тапка се пресметува како пондериран
просек на цената на капиталот и цената на долгот, со определено ниво на капитал и долг во
финансиската структура на компанијата, пресметана како пондерирана. Нивото на очекуваниот
принос по дефиниција претставува комбинирано ниво на ризик меѓу долгот и капиталот. WACC
е меѓународно прифатена основа за пресметка на цената на капиталот од страна на
регулаторите, финансиските институции, компаниите и академската заедница.
Пресметката на WACC, пред оданочување се пресметува со следната формула:
D
E
WACC= ___________ X r D + ___________
D_+ E

X

rE

D+E

каде:
D - пазарна вредност на долгот
E - пазарна вредност на капиталот
r D - цената на долгот
r E - цената на капиталот.
Терминот D / (D + E) се дефинира како ниво на задолженост ( gearing ratio G). Терминот V=D+E
ja означува пазарната вредност на компанијата.
r D - цената на долгот може да биде пресметана со користење на три методи, и тоа со:
1. Проценета стапка на задолжување пресметувајќи ги стапката на безризичен принос и
премијата за ризик на земјата. Стапката на безризичен принос го преставува приносот
од страна на инвеститорите на инвестиции кои не се подлежни на инфлаторен ризик,
ликвиден ризик и каматен ризик.
2. Стапка на задолжување користејќи историски сметководствени податоци. Овој метод
користи најотворен пристап при утврдувањето на цената на капиталот за компанијата,
но користи податоци од финансиските извештаи за веќе исплатените стапки на
постоечките долгови. Користењето на овој метод зависи од нивото на доставени
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историски сметководствени податоци од страна на компаниите, кои типично имаат
третман на строго доверливи податоци.
3. Сегашна стапка на задолжување користејќи податоци за стапката на задолжување во
моментот. Оваа стапка ја преставува комерцијалната стапка која е понудена во
моментот на пазарот.
r E - цената на капиталот може да биде пресметана со користење на повеќе методи. Општ
консензус помеѓу научните работници и особено кај одредени регулаторни тела е дека денес
најсоодветен модел за пресметување на цената на капиталот е Capital Asset Pricing Model
(CAPM). Овој модел е заснован на портфолио теоријата, која истакнува дека инвеститорите се
против ризикот и се обидуваат да го лимитираат влијанието од изложување на ризик кој постои
во индивидуалните бизниси преку диверзифицирано инвестиционо портфолио.
re = rf + β (rm-r f) + rcountry + rcurrency + rsmall + rspec
каде
rf - безризична каматна стапка
β - бета фактор
rm - пазарна стапка
rm-rf – приносот кој го одразува диверзифицираниот пазарен ризик (market risk premium)
rcurrency – currency risk premium
rsmall - small company risk premium
rspec - specific company risk premium.
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