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Технически информационни документи 

 

Основната цел на Техническия информационен документ (ТИД) на Съвета по 

международни стандарти за оценяване (СМСО) е да намали разнообразието от 

практики като идентифицира общоприети процеси и процедури и обсъди тяхното 

използване. Целта на ТИД е да помогне както на професионалните оценители, така и на 

информираните ползватели на оценки. ТДП прави едно или повече от следните неща: 

 предоставя информация за характерните особености на различните типове активи, 

които са от значение за тяхната стойност, 

 предоставя информация за подходящите методи за оценяване и тяхното прилагане, 

 подпомага последователното прилагане на Международен стандарт за оценяване 

(МСО), като разглежда установените в Стандарта въпроси по-подробно, 

 предоставя информация, която е от помощ за професионалните оценители в 

извършването на преценките, които те трябва да направят по време на процеса на 

оценяване в специфични ситуации. 

ТИД не: 

 осигурява обучение или инструкции в областта на оценяването, 

 посочва дали конкретен подход или метод трябва или не трябва да се използва в 

която и да било конкретна ситуация. 

Съдържанието на ТИД не цели да бъде задължително. Отговорността за избора на най-

подходящите методи за оценяване е отговорност на оценителя въз основа на фактите на 

всяко задание за оценка. 

Указанията в настоящия документ предполагат, че читателят е запознат с 

Международните стандарти за оценяване (МСО). От особено значение за прилагането 

на настоящия ТИД са принципите, разгледани в Рамката на МСО и разпоредбите на 

МСО 220 Машини и съоръжения и МСО 230 Права върху недвижимо имущество. 
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Разходният подход за оценка на материални активи 

 

 Въведение 

1. Разходният подход е един от трите основни подхода за оценяване, установени в 

Рамката на МСО. 

2. Този подход извежда индикативна стойност чрез изчисляване на текущите 

разходи за подмяна на актив и изваждане на суми с цел отчитане на 

физическото изхабяване и всички други форми на обезценяване, които са от 

значение. 

3. Той се основава на принципа на заместването, т.е. че при отсъствие на 

неблагоприятни фактори, свързани с време, неудобства, рискове или други 

обстоятелства, цената, която купувач на пазара би платил за оценявания актив, 

няма да бъде по-висока от разходите за монтаж или изграждане на 

еквивалентен актив. 

4. Настоящият ТИД разглежда методите, с помощта на които разходният подход 

се прилага при оценки на материални активи, например недвижими имоти, 

машини или съоръжения. Прилагането на разходния подход при оценката на 

нематериални активи и финансови инструменти е обхванато в други ТИД. 

5. Терминът „метод на амортизираните разходи за подмяна“ също се използва 

често за описване на разглежданото в настоящия ТИД прилагане на разходния 

подход към материални активи. Разходният подход също така се използва 

често с или без други подходи, когато се използва методът на сумиране. 

6. Въпреки че общите принципи в настоящия ТИД се прилагат най-общо към 

активи, държани в частния или публичния сектор, всички специални 

съображения относно прилагането на разходния подход към специализирани 

публични активи са извън обхвата на настоящия документ. 

7. Разискванията в настоящия ТИД не са ограничени до оценки за каквато и да 

било конкретна цел, освен когато е указано противното. За указания относно 

оценки за целите на финансовата отчетност читателите се насочват към 

МСО 300. За указания относно оценки на недвижимо имущество за 

обезпечаване на заеми читателите се насочват към МСО 310. 

 Дефиниции 

8. Следните дефинирани думи и термини са от особено значение за разходния 

подход и се появяват в настоящия ТИД. Други думи и термини, също 

дефинирани в Речника към МСО, могат да се използват, но за краткост не са 

изброени по-долу. 
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Разходен подход Подход за оценяване, основаващ се на 

икономическия принцип, че купувач не би 

платил за даден актив повече от разходите за 

придобиване на актив с равностойна 

полезност, независимо дали чрез покупка или 

изграждане. 

Метод на амортизираните 

разходи за подмяна 

Метод в рамките на разходния подход, който 

извежда индикативна стойност чрез 

изчисляване на текущите разходи за подмяна 

на даден актив минус намаления за физическо 

изхабяване и всички други форми на 

обезценяване, които са от значение 

Икономически живот Общият период от време, в рамките на който 

даден актив се очаква да генерира 

икономически ползи. 

Икономическо обезценяване Загуба на полезност, причинена от фактори, 

външни за актива, особено фактори, свързани 

с промени в предлагането или търсенето на 

продукти, произведени с помощта на актива, 

която загуба води до загуба на стойност. 

Външно обезценяване Загуба на полезност, причинена от 

икономически или свързани с 

местонахождението фактори, външни за 

актива, която загуба води до загуба на 

стойност. 

Функционално обезценяване Загуба на полезност, причинена от 

неефективност на съответния актив в 

сравнение със заместващия го актив, която 

води до загуба на стойност. 

Модерен еквивалент на 

актива 

Актив, който осигурява подобна 

функционалност и еквивалентна полезност на 

тези на оценявания актив, но който е с 

модерен дизайн и е изграден или направен със 

съвременни материали или техники. 

Обезценяване Загуба на полезност на даден актив, причинена 

от физическо изхабяване, промени в 

технологията, моделите на търсенето или 

екологични промени, която загуба води до 

загуба на стойност. 
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Физическо обезценяване Загуба на полезност, дължаща се на физическо 

изхабяване на актива или неговите 

компоненти в резултат на неговата възраст и 

нормално ползване, която загуба води до 

загуба на стойност. 

Разходи за подмяна Текущите разходи за подобен актив с 

еквивалентна полезност. 

Разходи за възпроизвеждане Текущите разходи за пресъздаване на копие на 

актива. 

Метод на сумирането Метод за оценяване, който дава индикация за 

стойността на цял актив чрез сумиране на 

отделните стойности на неговите съставни 

части. 

 Бази на стойността 

9. Разходният подход може да се използва за определяне на индикация за 

стойността на различни бази. Ако целта на оценката изисква пазарна база, 

например пазарна стойност или справедлива стойност за целите на 

финансовата отчетност, прилагането на разходния подход трябва да 

възпроизвежда дедуктивния процес на типичен пазарен участник. 

10. Например разходите за подмяна, изискваното от актива равнище на полезност, 

оценката и измерването на различните видове обезценяване и 

амортизационните профили трябва, доколкото е възможно, да се основават на 

наблюдения на пазара и мненията на пазарните участници. Особено важно е 

икономическото обезценяване да се основава на показатели за съответния 

сектор, а не просто на финансовите резултати на текущия собственик, които 

могат да са или да не са типични за пазарните участници най-общо. 

11. Когато се изисква пазарна база на стойността, е необходимо също така да се 

прецени дали най-ефективното и добро използване на съответния актив е за 

съществуващото или за алтернативно използване. Ако активът потенциално 

има по-висока стойност за алтернативно използване, разходният подход може 

да осигури или да не осигури подходяща мярка за пазарната стойност, тъй като 

пазарният участник най-вероятно ще вземе предвид икономическите ползи, 

които биха настъпили от алтернативното използване, а не разходите за подмяна 

на съществуващия актив. 

12. Ако целта на оценката изисква специфична за организацията база на 

стойността, например инвестиционна стойност, входящата информация за 

разходите пак ще се основава на разходите, които организацията би извършила 

за подменянето на актива, и следователно обикновено не би се различавала от 

изчисляването на разходите за целите на пазарната стойност, освен когато 

организацията е в положение, в което или би могла да си осигури заменящ 

актив на по-ниска цена от другите пазарни участници, или би извършила по-

високи разходи поради фактори, специфични за положението ѝ. Опитът на 

организацията обаче във връзка с действителната експлоатация на съответния 
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актив и намеренията за бъдещо използване биха довели до значителни разлики 

в измерването на обезценяването. 

13. Често се налагат други бази на стойността, например на активите на 

регулирани монополи за целите на определянето на тарифата и определени 

други нормативни цели. Тук се включват водоснабдителна и канализационна 

инфраструктура, газопроводи и разпределителни мрежи, електроцентрали, 

железопътна инфраструктура, телефонни мрежи и др. Те често изискват 

използването на разходния подход, който лежи в основата им, но често това е 

вариант, който не обхваща всички форми на обезценяване. 

 Кога се използва разходният подход? 

14. Разходният подход е приложим, когато са налице ограничен брой сделки 

поради специализирания характер, устройството или местонахождението на 

актива или когато самият актив не генерира паричен поток, или свързаните с 

него парични потоци не могат да се отделят от използващото го дружество. 

Следователно разходният подход се използва обикновено като основен подход 

за оценяване, когато не може да се използва пазарният или приходният подход. 

15. Също така е важно да се признае, че фактът, че даден актив може да се счита за 

специализиран, не трябва автоматично да води до заключението, че трябва да 

се възприеме разходният подход. До степента, до която е възможно да се 

приложат приходният или пазарният подход, е подходящо те да бъдат 

разглеждани или като основни методи, или като методи за кръстосана 

проверка. 

16. Разходният подход може също така да се прилага, когато се предлага 

изграждането на нов актив или когато даден актив е бил изграден неотдавна. 

17. Необходимо е внимателно обмисляне, когато се прилага разходният подход, 

ако активът е подчертано ненужен или остарял. Основната предпоставка на 

разходния подход е, че купувач не би платил за даден актив повече от 

разходите за придобиване или изграждане на актив с равностойна полезност. 

Ако съответният актив няма полезност, купувачът не би го пресъздал и 

следователно стойността може да бъде много ниска (да отразява стойността 

като скрап или резервни части) или нулева. 

 Разходи за подмяна и разходи за възпроизвеждане 

18. Като начална входяща информация може да се използват или разходите за 

подмяна, или разходите за възпроизвеждане. На теория обаче разходите за 

подмяна са разходите, които са от значение за определяне на цената, която 

пазарен участник би платил, тъй като те се основават на възпроизвеждане на 

полезността на актива. Точно полезността, или функционалността, на даден 

актив, а не неговите физически характеристики обикновено определя 

икономическата му стойност. Нещо повече, използването на разходите за 

подмяна с модерен еквивалент на актива се занимават с определени аспекти на 

функционалното обезценяване, свързано с въпросния актив. В някои случаи 

обаче единственият начин за подмяна на полезността на актива би било 
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придобиването или изграждането на копие, като в този случай се използват 

разходите за възпроизвеждане. 

19. На практика, изборът на това кои разходи да се използват зависи от:  

 характера на актива,  

 характера на наличните съпоставими данни за разходите, и 

 целта на оценката. 

 Той зависи също така от това дали е по-вероятно пазарните участници да 

обмислят модерен еквивалент на актива като алтернатива на оценявания актив, 

или е по-вероятно те да поискат пряко копие. В някои случаи разходите за 

подмяна могат да бъдат по-ниски от разходите за възпроизвеждане и това 

показва, че трябва да се използват разходите за подмяна. 

20. Ако точното устройство и особености на даден актив са неразделна част от 

ползите, които ще настъпят за даден собственик, то равностойна полезност 

може да бъде осигурена единствено чрез възпроизвеждане на този актив. 

Пример за това би била емблематична сграда, при която устройството е от по-

голямо значение, отколкото функционалността на помещенията в нея. При тези 

обстоятелства разходите за възпроизвеждане биха били по-приложими. Такива 

ситуации са доста редки в практиката. 

21. Независимо дали се използват разходите за подмяна или разходите за 

възпроизвеждане, трябва да се внимава да се разбира разграничението и да се 

гарантира, че всички входящи данни в оценката са в унисон с избраната 

възможност. 

 Разходи за подмяна 

22. Разходите за подмяна са приблизителните разходи за изграждане или 

придобиване, към датата на оценката, на нов модерен еквивалент на актива. 

Първата стъпка при определянето на разходите за подмяна е да се установи 

характера на модерния еквивалент на актива, който хипотетичният купувач би 

разгледал като алтернатива на оценявания актив. За да се направи това е 

необходимо да се разбира полезността или функционалността, предоставяна от 

въпросния актив. Основната идея на разходния подход е, че при обмислянето 

на това какво би следвало да плати за съответния актив купувачът би отчел 

разходите за купуването или създаването на алтернативен актив, който би 

осигурил същата полезност. 

23. При определянето на пазарната стойност полезността на съответния актив 

трябва да се разглежда от гледната точка на пазарен участник. При 

определянето на специфична за организацията стойност съответният актив 

трябва да се разглежда от гледната точка на критериите на конкретната 

организация. Мярката е икономическата или друга полза, която може да бъде 

извлечена от собствеността върху актива. 
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24. Освен в случаите, в които активът е нов или е бил изграден, или придобит 

неотдавна, често съответният актив има особености, които са ненужни или 

вече не предоставят икономическа или друга полза. Хипотетичният купувач не 

би платил за такива особености и следователно те не биха представлявали част 

от спецификацията на модерния еквивалент на актива, с който се сравнява 

съответният актив. 

25. Един благоразумен купувач би се стремил да установи как потенциалът за 

предоставяне на услуга, предлаган от съответния актив, би могъл да бъде 

подменен срещу най-малко разходи. 

 Разходи за възпроизвеждане 

26. Разходите за възпроизвеждане са приблизителните разходи за изграждане, към 

датата на оценката, на точно копие на актива, доколкото е възможно със 

същите спецификации, като се използват същите материали, строителни 

техники, качество и дизайн, включително всички недостатъци на актива. 

Когато това не е възможно, например тъй като материалите или техниките вече 

не са налични, трябва внимателно да се помисли дали разходите за най-близкия 

наличен съвременен еквивалент не биха били по-подходящи от използването 

на разходите за възпроизвеждане като база. 

 Елементи на разходите 

27. Както разходите за подмята, така и разходите за възпроизвеждане трябва да 

обхванат всички разходи, които биха били извършени от типичен пазарен 

участник, който се стреми да създаде актив със същата полезност. Тези разходи 

ще бъдат различни в зависимост от базата на стойността и свързаните с нея 

допускания. Например, ако разходният подход се прилага към машина, което 

се оценява на мястото, където работи, като част от оперативна единица, трябва 

да се отразят разходите за инсталиране. Ако същата машина се оценява като 

отделни части за преместване, разходите за инсталиране се пренебрегват. 

28. Елементите на разходите, които трябва да се вземат предвид, са различни за 

недвижими имоти и за машини и оборудване. Въпреки това следният списък 

включва общите позиции, които трябва да се вземат предвид: 

 материали, 

 труд, използван за изграждането или инсталирането, 

 транспортни разходи, 

 разходи за инсталиране, 

 разходи за проектиране, разрешително, архитектурни, правни и други 

професионални услуги, 

 разходи за инженерни услуги, възлагане и управление на строителството, 

 невъзстановими данъци, 
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 разходи за финансиране по време на периода на строителство. 

 За недвижимите имоти разходите могат да включват също така: 

 комисиони за маркетинг, продажба или отдаване под наем, 

 разходите за притежаване на имота след края на строителството, но преди да 

бъде постигнато постоянно обитаване. 

29. Разходите могат да бъдат категоризирани като преки или косвени. Преките 

разходи обикновено са тези, свързани с труда и материалите. Косвени разходи 

са всички други разходи. Класифицирането на разходите между тези две 

категории обаче може да бъде различно.  

30. Разходите за финансиране трябва да вземат предвид: 

 съотношенията на дълга към собствения капитал и цената на дълга, която би 

била типична за пазарните участници, ангажирани със сходни строителни 

обекти. Лихвата по време на строителството се изчислява по отношение 

единствено на частта от общите разходи за строителство, които ще бъдат 

финансирани чрез дълг, 

 типичните периоди на строителство за сходни строителни обекти. Те ще 

определят максималния период, в рамките на който ще се извършват 

разходи за лихви, 

 типичните схеми на усвояване на дългови инструменти в рамките на 

приетия период на строителство за сходни строителни обекти. Тъй като 

обикновено не цялата част от поетия дълг се усвоява в началото на 

строителството, необходимо е да се отразят приблизителните периоди на 

усвояванията на дълга, за да се изчислят общите разходи за лихви за 

периода. 

31. Дори в случаите, в които за финансирането на създаването на еквивалентен 

актив обикновено не би бил необходим дълг, трябва да се вземат предвид 

алтернативните разходи за пазарния участник на използването на собствения 

му капитал за финансиране на разходите по време на периода, който ще бъде 

необходим за създаването на актива. 

32. Когато разходите за създаване на алтернативен актив се извличат от 

действителни, цитирани или приблизително определени от трети страни – 

доставчици или изпълнители – цени, тези цени включват желаното равнище на 

печалба на третите страни. Може също така да е необходимо да се вземат 

предвид възнагражденията за управление или координиране на проекта, 

особено при сложни активи. Когато актив се създава от собственика за 

собствено ползване, може да е подходящо да се добави сума, за да отрази или 

алтернативните разходи, извършени от собственика, или рисковете, поети от 

него, поради предприемането на проекта. 

33. Ако активът е такъв, който обикновено се създава с помощта на собствен 

капитал, а не на дългово финансиране, може да бъде подходящо да се вземе 
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предвид печалбата върху нетните разходи, които ще бъдат вложени за 

заменянето на актива, за да се осигури подходяща възвращаемост на този 

собствен капитал. 

34. Действителните разходи, извършени за създаването на съответния актив (или 

съпоставим референтен актив), могат да бъдат налични и да представляват 

подходящ показател за разходите за подмяна на актива. Трябва да се внимава 

обаче да се направят подходящи корекции за: 

 колебанията в разходите между датата, на която тези разходи са били 

извършени, и датата на оценката, 

 всички нетипични или изключителни разходи или спестявания, които са 

отразени в данните за разходите, но няма да възникнат при създаването на 

еквивалент. 

35. Трябва да се внимава, преди да се използват каквито и да било капиталови 

разходи, извършени за ремонт или подобряване по друг начин на даден актив, 

като показател за разходите за подмяна на целия актив, тъй като те често 

включват разходи, свързани с изменянето или адаптирането на първоначалния 

актив, които не биха били извършени при подмяната на целия актив. Тези 

разходи обаче могат да увеличат очаквания икономически живот на актива. 

36. Разходите, които се появяват във финансовите записи на организацията, могат 

да не бъдат надеждно указание за разходите за подмяна или разходите за 

възпроизвеждане, тъй като могат да включват разходи, различни от разходите, 

които могат да се отнесат към закупуването, инсталирането и въвеждането на 

съответния актив в експлоатация. Например те могат да представляват разходи, 

отнесени към актива след сливане или друго по-ранно закупуване, а не разходи 

за първоначалното създаване на актива.  

 Амортизация 

37. В контекста на разходния подход амортизацията е свързана с корекциите, 

извършвани в приблизителните разходи за създаването на актив с равностойна 

полезност, с цел отразяване на въздействието върху стойността на всяко 

обезценяване, засягащо съответния актив. Това значение се различава от 

използването на думата във финансовата отчетност
1 

или данъчното 

законодателство, където терминът най-общо означава метод за системно 

амортизиране на капиталовите разходи във времето. 

38. Корекции за амортизация обикновено се вземат предвид за следните видове 

обезценяване: 

 физическо обезценяване, 

 функционално обезценяване, 

 икономическо обезценяване. 

                                                           
1
 Вж. МСО 300, параграфи G8 – G17. 
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39. С изключение на някои типове икономическо или външно обезценяване, 

повечето видове обезценяване се измерват чрез съпоставяне на съответния 

актив и хипотетичния актив, на който се базират приблизителните разходи за 

подмяна или възстановяване. 

 Физическо обезценяване 

40. Физическото обезценяване е всяка загуба на полезност, дължаща се на 

физическо изхабяване на актива или неговите компоненти в резултат на 

неговата възраст и нормално ползване, която загуба води до загуба на 

стойност. 

41. Някои причини за физическо обезценяване могат да бъдат отстранени, т.е. да 

бъдат коригирани или намалени чрез поддръжка и ремонт. Физическото 

обезценяване може да бъде отстранено, ако разходите за отстраняването му 

водят до увеличение в стойността, по-голямо или равно на разходите, или ако 

отстраняването на физическото обезценяване би позволило други 

съществуващи позиции да поддържат тяхната стойност. Подлежащото на 

отстраняване физическо обезценяване често възниква в резултат на отложена 

поддръжка. Подлежащото на отстраняване физическо обезценяване се измерва 

с разходите за отстраняването му. 

42. Някои причини за физическо обезценяване не могат да бъдат отстранени, т.е. 

влошаването на състоянието не може да бъде отстранено или изобщо, или по 

ефективен по отношение на разходите начин. Неподлежащото на отстраняване 

физическо обезценяване може да се измери чрез вземане предвид на възрастта 

на актива, очаквания общ и оставащ живот, при което корекцията за физическо 

обезценяване е равна на изтеклата част от очаквания общ живот. В някои 

случаи може да бъде по-удобно или подходящо да се използва ефективната 

възраст на актива, а не действителната му възраст. Ефективната възраст 

отразява състоянието и полезността на актива. Например, ако даден актив е 

лошо поддържан, ефективната му възраст може да бъде по-голяма от 

действителната възраст към датата на оценката, или ако дадена сграда е била 

основно ремонтирана, нейната ефективна възраст може да бъде по-ниска от 

действителната ѝ възраст към датата на оценката. Икономическият живот е 

общият период от време, през който се очаква даден актив да генерира 

икономически ползи. Физическото обезценяване може да настъпва с постоянна 

скорост или да варира в рамките на живота на актива. Това може да се получи в 

резултат на разликите в интензивността на използване на актива в различните 

етапи от неговия живот. 

43. Физическото обезценяване често се измерва с помощта на частта от очаквания 

общ живот, която е изтекла към датата на оценката. Даден актив може да има 

очакван общ живот от петнадесет години, но да бъде на пет години към датата 

на оценката, което означава, че оставащият живот е десет години. Трябва да се 

прави разграничение между физическия и икономическия живот на актива. 

44. Физическият живот е периодът, през който активът може да бъде използван, 

преди да се износи напълно или да не може да бъде поправен по икономичен 

начин, при допускане за рутинна поддръжка, но без да се взема предвид 
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какъвто и да било потенциал за основен ремонт или реконструкция. Той 

отразява степента на физическо обезценяване на актива. 

45. Икономическият живот е периодът, през който се предвижда активът да може 

да генерира финансова възвращаемост или да осигурява нефинансови ползи 

при съществуващото му използване. Върху него влияе степента на физическо 

или икономическо обезценяване на актива.  

46. Физическият живот ограничава икономическия, т.е. икономическият живот не 

може да бъде по-дълъг от физическия. Въпреки това могат да съществуват 

ситуации, в които физическият живот е по-дълъг от икономическия. В тези 

случаи активът би могъл да има остатъчна стойност към края на 

икономическия си живот, която отразява потенциала му за алтернативно 

използване, реконструиране или рециклиране. 

47. Стойността на даден актив няма да бъде по-ниска от неговата стойност за 

алтернативно използване, включително за скрап, резервни части или 

рециклиране, минус разходите за разчистване, извеждане от експлоатация и 

всякакво изисквано отстраняване на замърсявания. 

 Функционално обезценяване 

48. Функционалното обезценяване е всяка загуба на полезност, причинена от 

неефективност на съответния актив, в сравнение със заместващия го актив, 

която води до загуба на стойност. 

49. Съществуват две форми на функционално обезценяване, а именно: 

 прекомерни капиталови разходи, които могат да бъдат причинени от 

промени в дизайна, строителните материали, технологията или 

производствените техники и водят до наличие на модерни еквиваленти на 

актива с по-ниски капиталови разходи от съответния актив, 

 прекомерни експлоатационни разходи, които могат да бъдат причинени от 

подобрения в дизайна или допълнителен капацитет и водят до наличност на 

модерни еквиваленти на актива с по-ниски експлоатационни разходи от 

съответния актив. 

50. Следователно функционално обезценяване може да възникне поради това, че: 

 дизайнът или спецификациите на актива вече не са най-подходящите за 

предоставянето на услугата, за която този актив е бил първоначално 

предназначен, тъй като активът може да е недостатъчен или прекалено 

сложен и поради това да надвишава пазарните норми, 

 използваната в актива технология е била заменена, или 

 е налице комбинация от горните два фактора. 

51. Някои оценители правят разграничение между функционално обезценяване и 

технологично обезценяване и ги третират поотделно. 
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52. Примери за функционално обезценяване на недвижими имоти включват: 

 промишлена сграда със светла височина, която е значително по-висока или 

по-ниска от изискваната в момента от повечето промишлени потребители, 

 административна сграда с много отделни стаи, разделени с конструктивни 

стени, което води до негъвкаво разпределение, което може да ограничи броя 

на лицата, които могат да използват сградата ефективно. 

53. За неадекватни обекти функционалното обезценяване се измерва чрез 

разглеждане на разходите за коригиране на неадекватността, съпоставени с 

получената стойност. За прекалено сложни или „свръхадекватни“ позиции 

функционалното обезценяване се измерва чрез съпоставяне на допълнителните 

капиталови разходи с модерния еквивалент на актива. 

54. Допълнителните капиталови разходи често се разглеждат чрез използване на 

разходите за подмяна като база за изчисленията. Модерният еквивалент на 

актива трябва да представлява най-ефикасният, т.е. ефективен по отношение на 

разходите, начин за заменяне на полезността, осигурявана от съответния актив. 

Следователно трябва да се внимава да се избягва двойно изчисляване, ако 

ненужните особености на съответния актив вече са изключени от разходите за 

подмяна. 

55. Примерите за прекомерни експлоатационни разходи по отношение на машини 

и съоръжения включват: 

 съответният актив може да изисква повече оператори от модерния 

еквивалент на актива, 

 съответният актив може да има по-ниска производителност в сравнение с 

модерния еквивалент, 

 съответният актив може да произвежда повече скрап или брак в сравнение с 

модерния еквивалент. 

56. В случая на сгради, прекомерните експлоатационни разходи, които не се 

отразяват задължително в разходите за модерен еквивалент на актива, 

включват по-високи разходи за енергия и загуба на производителност в 

резултат на неефективно разпределение или конфигурация на сградата. 

57. Във всички случаи сегашната стойност на прекомерните експлоатационни 

разходи от гледна точка на труда, неефективността или потреблението на 

суровини може да се използва за извличане на показател за функционалното 

обезценяване. 

58. В някои случаи доходността на съответния актив може да бъде ограничена от 

доходността на друг свързан актив. Ако активите се оценяват като части от 

оперативно звено, а не като самостоятелни обекти за отстраняване, 

функционалното обезценяване на съответния актив може да се измерва с 

помощта на разходите за отстраняване или подобряване на свързания актив. 
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 Външно и икономическо обезценяване 

59. Външното обезценяване е всяка загуба на полезност, причинена от 

икономически или свързани с местонахождението фактори, външни за актива, 

която загуба води до загуба на стойност. То се нарича често икономическо 

обезценяване, когато външните фактори са свързани с промени в предлагането 

или търсенето на актива или на продуктите, произведени от актива. По 

отношение на недвижими имоти външно обезценяване може да възникне също 

така, когато е настъпило влошаване на местонахождението, например поради 

промени в локалната инфраструктура, екологичните условия или 

демографията. Такова обезценяване може да се отрази само върху стойността 

на земята, но в други случаи може да окаже влияние и върху подобренията. На 

последно място, обезценяването може да бъде временно, например 

краткосрочно свръхпредлагане или постоянно. 

60. Примерите за икономическо обезценяване включват неблагоприятни промени 

в търсенето на произвежданите от актива продукти или услуги или нарушаване 

или загуба на предлагането на труд или суровини. Тези фактори могат да бъдат 

специфични за конкретно местонахождение или в по-общия случай, да се 

проявяват в рамките на цял сектор на промишлеността.  

61. Корекцията за икономическо обезценяване се изважда след физическото 

обезценяване и функционалното обезценяване, тъй като икономическото 

обезценяване е независимо от актива (активите). 

62. Икономическото обезценяване може също така да бъде оценено за някои 

активи чрез разглеждане на това дали едно действащо предприятие може да си 

позволи пазарен наем за активите и въпреки това да генерира пазарна норма на 

възвращаемост по отношение на стойността на актива. 

63. Икономическо обезценяване може да възникне, когато външни фактори 

оказват влияние върху отделен актив или върху всички активи, използвани в 

дадено дружество. 

64. Пример за икономическо обезценяване е ситуацията, в която съответният актив 

има свръхкапацитет в сравнение с разумно предвидимото търсене. При такива 

обстоятелства може да бъде възможно да се извърши подходяща корекция с 

помощта на метода на разходите за определен капацитет (описан по-долу). 

65. Ако цялото предприятие или бизнес единица е засегнато от неблагоприятни 

икономически фактори, това ще бъде очевидно от свързаните парични потоци 

и следователно цялостен показател за икономическото обезценяване може да 

се определи чрез позоваване на резултатите на предприятието или бизнес 

единицата. За да се определи приблизителната стойност на отделен актив, 

цялостното икономическо обезценяване трябва да се разпредели между 

отделните активи. Паричните средства и паричните еквиваленти не са обект на 

обезценяване и не се коригират. Търгуемите активи не се коригират под 

пазарната им стойност, определена с помощта на пазарния подход. Опростена 

корекция, илюстрираща икономическото обезценяване на равнището на цялото 

предприятие или цялата бизнес единица, е включена в пояснителните примери 

(ПП 3). 
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66. Икономическото обезценяване трябва да се измерва на най-ниското възможно 

равнище. В една интегрирана операция това може да бъде равнището на 

предприятието или отделния актив, или всяка точка между тези две крайности, 

в зависимост от фактите и обстоятелствата и от детайлността на наличната 

информация за паричните потоци. 

 Метод на разходите за определен капацитет 

67. Този метод може да се използва за адресиране както на функционалното, така и 

на икономическото обезценяване в зависимост от причината за загубата на 

полезност. Методът на разходите за определен капацитет може да се използва 

като метод за: 

 приблизително определяне на разходите за подмяна на актив с един 

капацитет когато са известни разходите за подмяна на актив или активи с 

различен капацитет, или 

 приблизително определяне на разходите за модерен еквивалент на актива с 

капацитет, съответстващ на предвидимото търсене, когато съответният 

актив има свръхкапацитет (като средство за измерване на наказанието за 

липса на полезност, което да се приложи като част от корекцията за 

икономическо обезценяване). 

68. Съгласно метода на разходите за определен капацитет, разходите за подмяна на 

актив с действителен или изискван капацитет могат да бъдат определени чрез 

позоваване на разходите за подобен актив с различен капацитет. При този 

метод се приема, че не всички разходи се променят на линейна база спрямо 

размера. Например, ако разходите за локомотив с мощност 2 000 конски сили 

са X, това не означава задължително, че разходите за локомотив с мощност 

4 000 конски сили са 2 пъти по X или разходите за локомотив с мощност 

1 000 конски сили са X делено на 2. Степента (или множителя за разходите за 

определен капацитет) може да се определи чрез анализ на публикувани и 

исторически разходи за подобни активи с различни размери и капацитет. 

 Амортизационни профили 

69. За някои класове активи може да се определи постоянен модел на амортизация 

или амортизационен профил в рамките на целия живот на актива, като това 

позволява да бъде определена подходяща норма на амортизация към датата на 

оценката. Типичните амортизационни профили включват: 

 линеен: при този профил един и същ процент от първоначалните разходи се 

изважда през всеки период от очаквания живот на актива, 

 намаляваща стойност: при този профил от себестойността в началото на 

предходния период се изважда постоянен процент в рамките на очаквания 

живот на актива, 

 S-крива: при този профил за всеки период от очаквания живот на актива се 

изваждат различни проценти. Пример за това би бил случаят, при който 



 

Технически информационен документ 2 

 

14 

началната амортизация е по-висока, намалява през средните години и отново 

се увеличава към края на живота на актива.  

70. Амортизационните профили се прилагат най-често когато разходният подход 

се възприема, за да бъдат отразени профилите на загуба в стойността, които 

могат да бъдат наблюдавани от анализа на съпоставими продажби, спрямо 

разходите за подмяна. За някои активи основан на производствените единици 

или цикли метод може да предостави по-подходящ критерий за модела на 

амортизацията. 

 Оценявана единица 

71. Разходният подход може да се прилага към група активи, отделен актив или 

отделни компоненти на актив. Най-общо, отделни изчисления по отношение на 

разходите и амортизацията могат да се извършват, когато отделен актив или 

компонент може да бъде подменен отделно от другите активи или компоненти 

без сериозно нарушаване на работата им. 

72. Степента, до която дадена група активи или отделен актив се разбива на 

отделни компоненти за целите на оценката, се диктува от целта, за която се 

изисква оценката, и от наличието на данни. Друго съображение е степента, в 

която отделните активи или компоненти имат остатъчен живот, който е 

съществено различен от този на останалите активи или компоненти. 

 Стойност на земята 

73. Когато разходният подход се прилага към недвижими имоти, трябва да се 

внимава при отразяването на стойността, която може да се присвои на земята. 

74. Стойността на земята се определя при отчитане на най-ефективното и добро 

използване на имота като цяло, включително на всички взаимнозависими 

активи. В резултат на това всички взаимнозависими активи, които могат да 

включват земя, сгради и подобрения и машини и оборудване, трябва да се 

оценяват при използване на последователни допускания, независимо дали те се 

основават на съществуващото или на алтернативно използване. 

75. За определянето на стойността на земята могат да се използват два метода. 

Единият е да се определи стойността на земята, която ще бъде необходима за 

модерен еквивалент на актива. Другият е да се определи стойността на 

съответната земя и тя да се добави към амортизираните разходи за подмяна на 

подобренията. 

76. При повечето имоти между тези два метода има малка разлика и определената 

в резултат на използването им стойност е една и съща. Да разгледаме търговска 

сграда върху земя, върху която търговското предназначение е позволено и 

представлява най-ефективното и добро използване на земята. И двата подхода 

ще използват данни за продажби на съпоставима земя с търговско 

предназначение, за да определят стойността на земята. 

77. Тези подходи обаче могат да доведат до различни стойности, ако пазарен 

участник разглежда съществуващото в момента използване като по-лошо от 

оптималното и би оценил земята по-високо, отколкото това би било оправдано 
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от съществуващото ѝ използване, или ако съществуващото използване вече не 

е в съответствие с която и да било приложима разпоредба относно 

използването на земята. И в двата случая разходният подход често не е най-

подходящият подход.  

78. Ако се използва разходният подход (например, когато подобренията 

продължават да имат някаква ограничена полезност), стойността на земята 

може да се основава на стойността на модерен еквивалент на актива или на 

стойност за алтернативно използване, но трябва да се обърне внимание на 

коригирането на амортизацията на подобренията, за да бъдат отразени 

променените правни или пазарни условия. Когато стойността на земята за 

алтернативно използване е по-висока от стойността на целия имот за 

съществуващото използване, стойността, която трябва да се припише на 

подобренията, може да е нула или отрицателна, когато те са пречка за 

стойността на земята поради разходите за разрушаването им и разчистването 

на терена. 
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Илюстративни примери 

 

ИП 1 Разходен подход – недвижим имот 

Въведение 

Настоящият пример илюстрира прилагането на разходния подход към недвижим имот 

със съществуващи подобрения. 

Оценяваният имот се състои от терен с площ 5 хектара, на който е построена 

двуетажна, обитавана от собственика, административна сграда с площ 25 000 кв. м. 

Сградата е на 10 години. Покривът тече и трябва да бъда поправен, като разходите за 

това възлизат на 500 000 ВЕ
2
. След като бъде поправен течът на покрива, сградата ще 

бъде в средно състояние за сграда на нейната възраст. Стойността на земята е 

5 000 000 ВЕ. Съществуващото използване на оценявания имот се счита за най-

ефективното и добро използване. 

Сградата съдържа площ от 1 000 кв. м, която първоначално е била компютърна зала със 

специално проектирано охлаждане, антистатична обработка, обезопасяване и 

противопожарна защита, които не са необходими за използване като общ офис. 

Компютърът е бил отстранен и в момента залата се използва като стандартно офис 

пространство. Климатизационната система в сградата е по-малко ефективна от нова 

система, а изолацията на сградата също е с по-ниско качество, отколкото в нови сгради. 

Допълнителните експлоатационни разходи в сравнение с разходите за нови сгради в 

резултат на тази неефективност са изчислени на 100 000 ВЕ годишно. Вътрешното 

осветление на сградата също е с остарели спецификации и е по-неефективно от новите 

системи. 

В града или в близкия регион няма други административни сгради с площ, по-голяма от 

2 500 кв. м, а те рядко се купуват или продават. Когато е бил изграждан имотът, градът 

е бил в район, в който са се отпускали безвъзмездни помощи от държавата за 

насърчаване на входящите инвестиции, но такива безвъзмездни помощи вече не се 

отпускат. 

Поради познаването на пазара на административни имоти оценителят е наясно, че 

административните сгради от този тип обикновено имат икономически живот, който е 

по-кратък от физическия им живот. Много административни сгради на 50 години може 

все още да са в годно за експлоатация физическо състояние, но не удовлетворяват 

изискванията на наличните обитатели, поради което биват разрушавани или значително 

реконструирани преди да достигнат тази възраст. В конкретния случай се заключава, че 

въпросната сграда има общ икономически живот от 40 години и следователно 

оставащият икономически живот е 30 години. 

Разходи за подмяна 

За да се подмени сегашната полезност на съществуващата административна сграда, 

модерният еквивалент не би включвал остарялата компютърна зала, така че разходите 

за подмяна ще бъдат за сграда, състояща се от стандартно офис пространство. Въз 

основа на проучване на строителните разходи в момента, разходите за подмяна биха 

                                                           
2
 ВЕ = валутна единица. 
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възлезли на 25 000 000 ВЕ. Тези разходи включват подобренията върху терена, 

подходните пътища, паркингите, комуникациите и т.н., но не включват 

възнагражденията за професионални услуги в размер на 2 000 000 ВЕ и стойността на 

земята. 

На съответния пазар начинът, по който обикновено се изграждат този тип сгради, е 

собственикът да възложи на строителна фирма изграждането на цялата сграда по 

договорени спецификации. Приблизителните разходи за подмяна включват печалбата 

на изпълнителя. Като се имат предвид фактите по настоящия пример, в разходите не 

трябва да се отразява никаква друга печалба. 

Трябва да се вземе предвид цената на финансирането на строителството през периода, 

преди купувачът да може да обитава завършената сграда. Ако се анализира 

осъществимостта на действителен строителен обект, цената на финансирането на 

плащанията по етапи може да се определи въз основа на действителния профил на 

плащанията. Може също така да се изчислят ползите, които купувачът би извлякъл от 

неплатения остатък от строителните разходи през същия период. Тъй като в конкретния 

случай разходите за подмяна са приблизителна величина за типичен купувач на 

подобна сграда, отделното изчисляване на кредитната и дебитната лихва би внесло 

фалшива прецизност при оценката. Практически целесъобразно в случая е да се 

приеме, че двете позиции ще бъдат приблизително равни на една и съща сума и поради 

това ще се неутрализират взаимно.  

Амортизация 

Трябва да се отчетат корекции за амортизация за физическо, функционално и 

икономическо обезценяване. 

Физическо обезценяване: Течащият покрив е отложена поддръжка и мярката са 

разходите за отстраняване, т.е. 500 000 ВЕ. 

След ремонта на покрива сградата има ефективен живот от 10 години и оставащ 

икономически живот от 30 години. В този случай наличните пазарни свидетелства за 

относителните стойности на нови и по-стари сгради показват, че е подходящ „линеен“ 

амортизационен профил. Тъй като са изтекли 25 % от общия икономически живот на 

сградата, неподлежащото на отстраняване физическо обезценяване е 25 % от разходите 

за подмяна, след като бъдат извадени разходите за ремонт на покрива. Тъй като 

ефективната възраст на сградата е 10 години едва след отстраняването на теча на 

покрива (отложена поддръжка), 25 % трябва да се извадят от разходите за подмяна след 

изваждането на разходите за ремонт на покрива. 

Функционално обезценяване: Остарялата компютърна зала е прекомерна за общо 

използване като офиси. Тъй като са използвани разходите за подмяна, излишните 

капиталови разходи, свързани с тази зала, не са включени в разходите за подмяна. В 

този случай няма допълнителни експлоатационни разходи, свързани с тази ненужна 

площ. Следователно за тази позиция не се изважда функционално обезценяване. 

Оценяваната сграда обаче е много термично по-неефективна от модерен еквивалент. 

Допълнителните годишни разходи за експлоатация на системите за отопление и 

охлаждане възлизат на 100 000 ВЕ годишно, което представлява разход, който ще бъде 

понасян през целия оставащ икономически живот на сградата, който е 30 години. Като 
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се използва норма на дисконтиране от 5 %
3
 от сегашната стойност, тези допълнителни 

годишни разходи възлизат на 1 537 245 ВЕ, или 1 500 000 ВЕ закръглено.  

Вътрешното осветление не отговаря на спецификациите в момента, но това не води до 

по-високи преки експлоатационни разходи. Осветлението може да оказва влияние 

върху ефективността на служителите или да ограничи начина, по който могат да бъдат 

конфигурирани работните места. Въпреки че тези влияния са очевидни, те нямат пряка 

измерима стойност. В такъв случай оценителят трябва да се увери дали пазарните 

участници за такъв тип имот биха направили отбив и как те биха определили 

количествено този отбив. В този случай е счетено, че е подходящ отбив в размер на 

500 000 ВЕ. 

Външно обезценяване: Накрая, фактът, че е настъпила промяна в икономическата 

среда, причинена от оттеглянето на безвъзмездната помощ от държавата в региона, е 

довел до икономическо обезценяване. Когато сградата е била построена, стойността на 

безвъзмездните помощи е възлизала на 20 % от строителните разходи. След 

оттеглянето на безвъзмездните помощи в региона не са строени нови съоръжения с 

мащаб, съпоставим с този на оценяваните помещения. Фактът, че оценяваната сграда е 

била субсидирана с 20 % преди 10 години, не означава, че липсата на подобна субсидия 

в момента би означавала, че стойността на разходите за подмяна трябва да се намали 

със същия процент. Всъщност може да се твърди, че фактът, че за модерен еквивалент 

на актива няма да има безвъзмездна помощ, ще повиши сумата, която желаещ купувач 

би платил за оценявания обект. Обаче преустановяването на безвъзмездните помощи е 

намалило търсенето най-общо в района в сравнение с преди десет години и е оказало 

забележимо въздействие върху цените на другите административни сгради. Анализът 

на тези ценови разлики води до заключението, че намаление от 2 500 000 ВЕ е 

подходящо за отразяване на икономическото обезценяване. 

  

                                                           
3
 Дисконтирането тук е единствено за илюстративни цели. На практика, нормата трябва да бъде в 

границите между безрисковата норма и възвращаемостта, която купувач би постигнал от капитала, 

инвестиран в дружество, осъществяващо дейност от имота. Къде точно в тези граници ще бъде 

подходящата норма, зависи от различни фактори, включително точния характер на измерваното 

обезценяване, характера на дружеството и степента, в която сградата е специално пригодена за този тип 

дружество. Тъй като за настоящия пример е необходима пазарна стойност, оценителят трябва да отчете 

съответните преговорни позиции на хипотетичен купувач и хипотетичен продавач и да избере норма на 

дисконтиране, която ги отразява. 
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Оценка 

Разходи за подмяна на сградата: 25 000 000  

Възнаграждения за професионални услуги @ 8 %: 2 000 000  

Общо разходи:  27 000 000 

Минус отложена поддръжка (покрив):   (500 000) 

Оставащи разходи:  26 500 000 

Амортизация:   

Физическо обезценяване (25 % от оставащите 

разходи): 

(6 625 000)  

Функционално обезценяване:   

Прекомерни експлоатационни разходи (температурна 

неефективност): 

(1 500 000)  

Удръжка за неефективно осветление:  (500 000)  

Икономическо обезценяване:  (2 500 000)  

Общо обезценяване:  (11 125 000) 

Амортизирани разходи за подмяна на сградата:  15 375 000 

Плюс стойност на земята:   5 000 000 

   

Общо:    20 375 000 

   

Обща стойност (закръглена):  20 400 000 ВЕ 
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ИП 2 Икономическо обезценяване – отделна машина 

Въведение 

Този опростен пример илюстрира как икономическото обезценяване за една машина, 

оценявана с помощта на разходния подход, може да бъде измерено по отношение на 

генерираните от нея специфични парични потоци. 

Сценарий 

В този сценарий на оценителя е възложено да определи пазарната стойност на 

конкретна самостоятелна машина, която произвежда завършен продукт. Определено е, 

че разходите за подмяна на машината възлизат на 500 000 ВЕ, включително всички 

разходи за поръчване, инсталиране и въвеждане в експлоатация. Проучването показва, 

че животът на такива машини обикновено е 10 години, след което те обикновено се 

дават за скрап срещу минимална стойност. Оценяваната машина е на 4 години към 

датата на оценката. Схемата на използване (и следователно усвояването на потенциала 

за предоставяне на услуги) се очаква да остане постоянна през оставащия живот на 

актива. 

Машината е със съвременен дизайн и се счита, че е най-евтиният наличен актив от 

гледна точка както на капиталовите, така и на експлоатационните разходи. В резултат 

на това се счита, че не трябва да се прилага каквото и да било намаление за 

функционално обезценяване. 

Въпреки това неотдавнашни промени в законодателството означават, че произведените 

от тази машина продукти вече не могат да се използват на вътрешния пазар. Поради по-

високите разходи за транспортиране, маркетинг и продажби на чуждестранни пазари, 

нетните приходи, които могат да бъдат генерирани от тази машина, се очаква да 

намалеят постоянно от 80 000 ВЕ годишно на 55 000 ВЕ годишно. Сегашната стойност 

на очакваните нетни приходи при подходяща норма на дисконтиране (за целите на 

примера е допуснато, че тя е 10 %) е 240 000 ВЕ. Следователно корекцията за 

икономическо обезценяване е разликата между амортизираните разходи за подмяна 

(преди икономическо обезценяване) и сегашната стойност на нетните приходи, които 

се очаква да бъдат генерирани от тази машина през оставащия ѝ живот, както следва: 
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Разходи за подмяна в инсталирано състояние 500 000 

Физическо обезценяване (= 500 000 ВЕ × (4/10)): - 200 000 

Функционално обезценяване  0 

Амортизирани разходи за подмяна (преди икономическо обезценяване) 300 000 

  

Нетни годишни приходи 55 000 

Оставащ живот 6 години 

Норма на дисконтиране 10 % 

  

Сегашна стойност на нетните приходи в рамките на оставащия живот 

на актива 239 539 

  

Амортизирани разходи за подмяна (преди икономическо обезценяване) 300 000 

Минус икономическо обезценяване (= 300 000 ВЕ – 239 539 ВЕ) (60 461) 

Пазарна стойност 239 539 

  

Приблизителна пазарна стойност 240 000 ВЕ 

 

В горния пример е допуснато, че генерираните от тази машина приходи не зависят от 

съществуването на който и да било друг актив. На практика, тази ситуация е доста 

рядка, а приходи обикновено се генерират от редица активи (както материални, така и 

нематериални), които работят заедно. 
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ИП 3 Икономическо обезценяване – в зависимост от стойността на 

предприятието или бизнес единицата 

Въведение 

Този пример илюстрира как икономическото обезценяване за актив, оценяван с 

помощта на разходния подход, може да се измери по отношение на стойността на 

цялото предприятие или бизнес единицата, част от която представлява. Представени са 

два сценария, за да се илюстрира как една промяна в обстоятелствата може да доведе 

до икономическо обезценяване. 

И в двата сценария стойността на предприятието или бизнес единицата е използвана 

като показател за сравнение. Възможно е също така като показател за сравнение да се 

използва и стойността на собствения капитал, но в този случай в изчисленията трябва 

да се включи дългът. 

С цел опростяване на примера е допуснато, че не съществуват разграничими 

нематериални активи. 

Сценарий 1 

В този сценарий на оценителя е възложено да определи пазарната стойност на 

материалните активи на линия за обработка на минерали. Оценителят е установил, че 

определени материални активи могат да бъдат оценени с помощта на пазарния подход, 

а други – с помощта на разходния подход. 

В Стъпка 1 оценителят първоначално установява, че амортизираните разходи за 

подмяна на оценяваните активи са 200 000 ВЕ след корекция за физическо и 

функционално обезценяване, но все още предстои да определи дали е необходима 

корекция за икономическо обезценяване. 

За да определи дали е необходима такава корекция, оценителят трябва да установи 

пазарната стойност на всички други активи и пасиви, използвани от предприятието или 

бизнес единицата за генериране на приходи, и стойността на предприятието. 

Оценителят установява, че текущата стойност на материалните активи, оценявани с 

помощта на пазарния подход, е 50 000 ВЕ, паричните средства възлизат на 10 000 ВЕ, а 

пасивите – на 50 000 ВЕ. Следователно общата стойност на активите и пасивите е 

210 000 ВЕ. 

В Стъпка 2 стойността на предприятието, определена с помощта на метода на 

дисконтираните парични потоци или метода на капитализирането на печалбата, е 

оценена на 250 000 ВЕ. 

В Стъпка 3 оценителят сравнява стойността на предприятието с посочените стойности 

на всички активи и пасиви на това предприятие или бизнес единица. Стойността на 

предприятието е по-висока с 40 000 ВЕ от посочените стойности на всички активи и 

пасиви. Оценителят стига до заключението, че не е необходима корекция за 

икономическо обезценяване по отношение на материалните активи, оценени с помощта 

на разходния подход. 

Моделът също така показва, че съществува търговска репутация в размер на 40 000 ВЕ, 

която е разликата между стойността на предприятието и стойността на активите и 

пасивите на предприятието или бизнес единицата. 
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Стъпка 1    

Активи/Пасиви Метод за 

оценяване 

Първоначал-

на посочена 

стойност
4
 

Забележка 

Материални 

активи 

Пазарен 

подход 

50 000 Стойностите се установяват чрез препратка 

към неотдавнашни съпоставими продажби 

Материални 

активи 

Разходен 

подход 

200 000 Предстои идентифицирането на 

икономическото обезценяване 

Парични 

средства 

Балансова 

стойност 

10 000 Балансова стойност, определена така, че да 

се доближава до пазарната стойност 

Пасиви (без 

дълг) 

Балансова 

стойност 

(50 000) Балансова стойност, определена така, че да 

се доближава до пазарната стойност 

Търговска 

репутация 

Остатъчен ? Неизвестна, докато бъде определена 

стойността на предприятието или бизнес 

единицата 

Нетни активи  210 000  

 

Стъпка 2    

Активи/Пасиви Метод за 

оценяване 

Първоначална 

посочена 

стойност 

 

Стойност на 

предприятието 

ДПП / капитализи-

ране на печалбата 

250 000  

 

  

                                                           
4
 Първоначалната посочена стойност е стойността преди тестване за икономическо обезценяване. 
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Стъпка 3    

Активи/Пасиви Метод за 

оценяване 

Стойност след 

икономическо 

обезценяване 

Забележка 

Материални 

активи 

Пазарен 

подход 

50 000 Не се прави корекция, тъй като 

стойността се определя от пазара 

Материални 

активи 

Разходен 

подход 

200 000 Не е идентифицирано икономическо 

обезценяване 

Парични 

средства 

Балансова 

стойност 

10 000 Не се прави корекция, тъй като 

балансовата стойност се определя така, че 

да се доближава до пазарната стойност 

Пасиви (без 

дълг) 

Балансова 

стойност 

 (50 000) Не се прави корекция, тъй като 

балансовата стойност се определя така, че 

да се доближава до пазарната стойност 

Търговска 

репутация 

Остатъчен 40 000 Оставащата част от стойността на 

предприятието минус стойността на 

разграничимите активи и пасиви 

Общо  250 000 ВЕ  

 

Сценарий 2 

При този сценарий дългосрочните прогнози по отношение на цената на произвежданата 

стока наскоро са спаднали в резултат на новите, навлизащи на пазара производители, 

които произвеждат същата стока при ниски разходи. 

Както и в Сценарий 1, оценителят първоначално установява, че посочената стойност на 

всички активи, оценявани с помощта на разходния подход, е 200 000 ВЕ след корекции 

за физическо износване и функционално обезценяване, но все още предстои да 

определи дали е необходима корекция за икономическо обезценяване. 

За да определи дали е необходима такава корекция, оценителят трябва да установи 

пазарната стойност на всички други активи и пасиви, използвани от предприятието или 

бизнес единицата за генериране на приходи, и стойността на предприятието.  

Както и в Сценарий 1, общата стойност на активите и пасивите възлиза на 210 000 ВЕ.  

В Стъпка 2 стойността на предприятието, определена с помощта на метода на 

дисконтираните парични потоци или метода на капитализирането на печалбата, е 

оценена на 150 000 ВЕ (това отразява намалените печалби, очаквани в резултат на 

намалените цени на стоките). 

В Стъпка 3 оценителят сравнява стойността на предприятието с посочените стойности 

на всички активи и пасиви на това предприятие или бизнес единица. Посочената 

стойност на активите и пасивите е по-висока от стойността на предприятието с 

60 000 ВЕ. Оценителят стига до заключението, че е необходима корекция за 
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икономическо обезценяване по отношение на материалните активи, оценени с помощта 

на разходния подход, като тази корекция е равна на разликата между стойността на 

предприятието и посочената стойност на активите и пасивите (60 000 ВЕ). 

Моделът също така показва, че вероятно няма да съществува търговска репутация. 

Стъпка 1    

Активи/Пасиви Метод за 

оценяване 

Първоначал-

на посочена 

стойност 

Забележка 

Материални 

активи 

Пазарен 

подход 

50 000 Стойностите се установяват чрез препратка 

към неотдавнашни съпоставими продажби 

Материални 

активи 

Разходен 

подход 

200 000 Предстои идентифицирането на 

икономическото обезценяване 

Парични 

средства 

Балансова 

стойност 

10 000 Балансова стойност, определена така, че да 

се доближава до пазарната стойност 

Пасиви (без 

дълг) 

Балансова 

стойност 

(50 000) Балансова стойност, определена така, че да 

се доближава до пазарната стойност 

Търговска 

репутация 

Остатъчен ? Неизвестна, докато бъде определена 

стойността на предприятието или бизнес 

единицата 

Нетни активи  210 000  

    

 

Стъпка 2    

Активи/Пасиви Метод за 

оценяване 

Първоначална 

посочена 

стойност 

 

Стойност на 

предприятието 

СПП / капитализи-

ране на печалбата 

150 000  
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Стъпка 3    

Активи/Пасиви Метод за 

оценяване 

Стойност след 

икономическо 

обезценяване 

Забележка 

Материални 

активи 

Пазарен 

подход 

50 000 Не се прави корекция, тъй като 

стойността се определя от пазара 

Материални 

активи 

Разходен 

подход 

140 000 Идентифицирано икономическо 

обезценяване (60 000 ВЕ) 

Парични 

средства 

Балансова 

стойност 

10 000 Не се прави корекция, тъй като 

балансовата стойност се определя така, че 

да се доближава до пазарната стойност 

Пасиви (без 

дълг) 

Балансова 

стойност 

(50 000) Не се прави корекция, тъй като 

балансовата стойност се определя така, че 

да се доближава до пазарната стойност 

Търговска 

репутация 

Остатъчен 0 Оставащата част от стойността на 

предприятието минус стойността на 

разграничимите активи и пасиви 

Общо  150 000 ВЕ  

 

 


